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Szanowni Dyrektorzy i Nauczyciele, 

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom środowiska oświatowego 

Małopolski, oddajemy w Państwa ręce Informator i zapraszamy do zapoznania się 

z kompleksową ofertą edukacyjną Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

na rok szkolny 2019/2020. Proponujemy szeroki wybór form doskonalenia – od 

kursów kwalifikacyjnych nadających uprawnienia poprzez kursy doskonalące 

i szkolenia zespołów nauczycieli po warsztaty, konferencje, seminaria oraz bezpłatne 

konsultacje dla dyrektorów i nauczycieli. Szczególnej uwadze polecamy sieci 

współpracy i samokształcenia oraz wspomaganie szkół i placówek oświatowych. 

W naszej działalności staramy się podejmować działania, których celem jest rozwój 

jakości edukacji w Małopolsce. Jednocześnie mamy na uwadze potrzeby oraz 

oczekiwania środowiska oświatowego i dlatego zaprezentowane przez nas formy 

doskonalenia są rezultatem prowadzonej diagnozy potrzeb dyrektorów i nauczycieli, 

a także efektem wyzwań i zmian zachodzących w polskiej edukacji. Uwzględniają 

one zagadnienia prawne, systemowe oraz związane z filozofią procesu dydaktyczno-

wychowawczego, jak również ogłoszone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 

aktualne kierunki polityki oświatowej państwa. Przygotowana przez nas oferta 

doskonalenia koncentruje się na rozwijaniu kompetencji osobistych i zawodowych 

nauczycieli. Proponujemy praktyczne i nowatorskie rozwiązania, dzielenie się 

pomysłami i metodami pracy, a także podpowiadamy, co w codziennej rzeczywistości 

szkolnej może okazać się wartościowe i godne uwagi. Jestem przekonany, że 

przygotowana przez nas oferta stanowić będzie dla Państwa wsparcie w zakresie 

pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.  

Na naszej stronie internetowej – www.mcdn.edu.pl – czekają na Państwa aktualne 

propozycje edukacyjne. Zmieniona szata graficzna strony, przyjazny interfejs 

oraz elektroniczny system rejestracji ułatwią znalezienie poszukiwanych informacji 

i zapisy na szkolenia. Zapraszam do naszych Ośrodków w Krakowie, Nowym Sączu, 

Oświęcimiu i Tarnowie, a na progu nowego roku szkolnego życzę Państwu 

niewyczerpanych zasobów energii do podejmowania nowych wyzwań oraz 

satysfakcji z osiąganych sukcesów w pracy pedagogicznej.  

 

dr Łukasz Cieślik 

p.o. Dyrektora 

Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
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 KRAKÓW, ul. Garbarska 1 

 
NOWY SĄCZ, ul. Jagiellońska 61 
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Zasady uczestnictwa w formach doskonalenia 

i dokształcania Małopolskiego Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli 

 

I. Zgłoszenia na formy doskonalenia i dokształcania w roku szkolnym 

2019/2020 będą realizowane za pomocą elektronicznego Systemu 

Rezerwacji Szkoleń dostępnego na stronie internetowej MCDN 

www.mcdn.edu.pl. Zapraszamy do rejestracji na platformie, która 

w znacznym stopniu ułatwi dostęp do organizowanych przez nas form. 

Zgłoszenia można również dokonać, korzystając ze wsparcia pracowników 

Biura Obsługi Klienta poszczególnych Ośrodków Doskonalenia 

Nauczycieli. 

II. Zgłoszenie na każdą z form doskonalenia i dokształcania wymaga wypełnienia 

formularza elektronicznego w Systemie Rezerwacji Szkoleń dostępnego na 

stronie internetowej MCDN.  

III. System Rezerwacji Szkoleń umożliwia założenie indywidualnego konta 

uczestnika, które pozwala na:  

 zgłaszanie się na wybrane formy doskonalenia lub rezygnacje;  

 przejrzenie listy odbytych i planowanych szkoleń;  

 otrzymywanie na podany indywidualny adres e-mail newslettera 

z informacjami organizacyjnymi, takimi jak termin i miejsce szkolenia; 

 uaktualnienie danych, w tym niezbędnych do wystawienia faktury oraz 

wydania zaświadczenia ukończenia formy doskonalenia.  

IV. Zgłoszenia uczestników indywidualnych: 

1. O zakwalifikowaniu na wybraną formę doskonalenia decyduje kolejność 

zgłoszeń. 

2. Powiadomienie potwierdzające zapisanie na szkolenie uczestnik otrzyma 

pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym. 

Szczegółowe informacje o szkoleniu zamieszczane są z odpowiednim 

wyprzedzeniem na stronie internetowej MCDN. 

3. W przypadku braku miejsc na dane szkolenie uczestnik zostanie zapisany na 

listę rezerwową. W przypadku zwolnienia się miejsca – uczestnik zostanie 

przyjęty na szkolenie. O obu zdarzeniach zostanie powiadomiony pocztą 

elektroniczną.  

4. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu należy po zalogowaniu się do 

Systemu Rezerwacji Szkoleń wybrać opcję „zrezygnuj” lub powiadomić Biuro 

Obsługi Klienta nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 



Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

8 

 

5. Warunkiem realizacji każdego szkolenia jest skompletowanie odpowiednio 

licznej grupy uczestników. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń 

zastrzegamy sobie prawo odwołania zajęć albo zmiany terminu. O zmianach 

uczestnik zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną. 

6. Podanie wszystkich danych wymaganych w formularzu elektronicznym oraz 

wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne. Odmowa ich podania 

i wyrażenia zgody na przetwarzanie jest równoznaczna z brakiem możliwości 

udziału w danej formie doskonalenia. 

V. Zgłoszenia zespołów nauczycieli: 

1. Formy doskonalenia dla zespołów nauczycieli na zamówienie dyrektora 

szkoły/placówki oświatowej realizowane są w siedzibie szkoły/placówki lub 

w innym miejscu wskazanym przez zamawiającego. Programy takich szkoleń 

są uzgadniane z zamawiającym oraz dostosowane do potrzeb i oczekiwań 

szkoły/placówki oświatowej. 

2. Zgłoszenie formy doskonalenia dla zespołów nauczycieli następuje poprzez 

wypełnienie formularza „Karta zgłoszenia instytucji” w wersji papierowej, 

dostępnego na stronie MCDN w zakładce „System Rezerwacji Szkoleń”. 

3. „Karta zgłoszenia instytucji” powinna być podpisana i przesłana do właściwego 

ODN w formie drukowanej, pocztą elektroniczną lub faksem. 

4. Każdy uczestnik będący członkiem zespołu nauczycieli biorących udział 

w szkoleniu zobowiązany jest do indywidualnego wypełnienia elektronicznego 

formularza zgłoszenia na szkolenie, udostępnionego na stronie MCDN 

dyrektorowi placówki lub osobie odpowiedzialnej za organizację szkolenia. 

Rekrutacja członków zespołu nauczycieli odbywa się analogicznie jak dla 

uczestników indywidualnych. 

VI. Obsługę uczestników form doskonalenia i zgłoszeń zespołów nauczycieli 

prowadzą Biura Obsługi Klienta w każdym z ośrodków MCDN od poniedziałku do 

piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Pracownicy BOK udzielają informacji 

o szkoleniach oraz pomocy w zakresie elektronicznego systemu rejestracji. 

W sytuacjach wyjątkowych istnieje możliwość zapisania się na formy 

doskonalenia w siedzibie BOK. 

VII. Po ukończeniu formy doskonalenia zawodowego uczestnik otrzymuje 

zaświadczenie, a w przypadku ukończenia kursu kwalifikacyjnego lub kursu 

nadającego uprawnienia – świadectwo według wzoru określonego przez 

właściwe ministerstwo. 

VIII. Płatności za udział w odpłatnej formie doskonalenia uczestnicy indywidualni 

dokonują przed rozpoczęciem zajęć, a po otrzymaniu informacji potwierdzającej 

zakwalifikowanie na szkolenie: 
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 przelewem na konto MCDN – 67 1020 2906 0000 1202 0404 9508, 

 osobiście w BOK właściwym dla organizacji szkolenia (w dni powszednie 

w godzinach od 8.00 do 16.00). 

IX. W treści przelewu należy podać: 

 symbol Ośrodka, w którym realizowane jest szkolenie: 

o OK (Ośrodek w Krakowie),  

o ONS (Ośrodek w Nowym Sączu),  

o OO (Ośrodek w Oświęcimiu),  

o OT (Ośrodek w Tarnowie), 

 tytuł formy doskonalenia, 

 imię i nazwisko uczestnika. 

X. Aby otrzymać fakturę potwierdzającą dokonanie wpłaty/przelewu, niezbędne 

jest podanie właściwych danych wskazanych w formularzu zgłoszenia. 

XI. Płatność za formę doskonalenia zespołów nauczycieli zamówioną przez 

szkołę/placówkę dokonywana jest po zrealizowaniu szkolenia na podstawie 

faktury wystawionej w oparciu o dane wskazane w „Karcie zgłoszenia instytucji”, 

przy czym w treści przelewu należy podać numer faktury.  
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Działalność MCDN 

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MCDN) jest publiczną 

placówką doskonalenia nauczycieli prowadzoną przez Województwo 

Małopolskie. Działa w całym regionie.  

W skład MCDN wchodzą: 

 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie,  

 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu,  

 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu,  

 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie. 

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli realizuje podstawowe kierunki 

polityki oświatowej państwa, organizując i prowadząc doskonalenie zawodowe 

nauczycieli i kadry kierowniczej oświaty. 

 

Swoje zadania placówka realizuje w szczególności przez: 

 organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół/placówek oświatowych (pomoc 

w diagnozowaniu potrzeb szkoły/placówki, ustalenie sposobów działania 

prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły/placówki, zaplanowanie form 

wspomagania i ich realizację, wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków 

z realizacji form wspomagania); 

 organizowanie oraz prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia; 

 prowadzenie form doskonalenia, w tym warsztatów, seminariów, kursów 

(kwalifikacyjnych, nadających uprawnienia i doskonalących), konferencji, szkoleń 

dla zespołów nauczycieli realizowanych na zamówienie dyrektora 

szkoły/placówki oświatowej, wykładów i innych; 

 udzielanie konsultacji; 

 upowszechnianie przykładów dobrej praktyki; 

 informowanie o dostępnych formach kształcenia, dokształcania  

i doskonalenia; 

 wspieranie rozwoju nauczycieli – doradców metodycznych objętych nadzorem 

pedagogicznym dyrektora MCDN. 

 

Placówka wydaje ukazujący się od 1992 r. miesięcznik „Hejnał Oświatowy”. 

MCDN realizuje również projekty regionalne, krajowe, międzynarodowe oraz 

zadania zlecone przez Województwo Małopolskie.  

MCDN posiada akredytację wydaną przez Małopolskiego Kuratora Oświaty 

[KPZ.II.SC.095/1/06]. 
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Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 

w roku szkolnym 2019/2020 

 

WYBRANE PROPOZYCJE FORM DOSKONALENIA 

odpowiadające podstawowym kierunkom realizacji  

polityki oświatowej państwa: 

 

1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych. 

Nr 19 – warsztaty Zgubne nawyki (uzależnienia behawioralne) dzieci i młodzieży 

Nr 24 – warsztaty 
Substancje zabronione – zagrożenie dla ucznia, wyzwanie dla 
nauczyciela 

Nr 25 – warsztaty Uczeń jako ofiara i sprawca w świecie Internetu 

Nr 27 – warsztaty Naucz dziecko Internetu 

Szkolenie dla 
zespołu nauczycieli 

Szkolny system bezpieczeństwa, czyli procedury postępowania 
w sytuacjach kryzysowych 

Szkolenie dla 
zespołu nauczycieli 

Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa uczniów 

Szkolenie dla 
zespołu nauczycieli 

Problematyka ryzykownych zachowań wśród młodzieży 

Program 
FALOCHRON – program profilaktyki wczesnej wobec zachowań 
ryzykownych dzieci i młodzieży 

Program GOLDEN FIVE (Złota Piątka) – program wychowawczo-profilaktyczny 

 

2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich 

i patriotycznych. 

Nr 17 – 
seminarium 

Kształtowanie postaw patriotycznych w szkole – od celebracji do 
wychowania. Przykłady rozwiązań na lekcję wychowawczą i nie 
tylko 

Nr 20 – warsztaty 
Lekcje wychowawcze – kształtowanie kompetencji społecznych 
uczniów 

Nr 33 – warsztaty Debata uczniowska – świetny pomysł czy strata czasu? 

Nr 76 – warsztaty Rozwijanie myślenia historycznego u uczniów szkół podstawowych 

Nr 77 – warsztaty Jak ciekawie prowadzić lekcje WOS? 

Szkolenie dla 
zespołu nauczycieli 

Z dzieckiem w świat wartości 

Konferencja „Świat wartości dziecka. Dziecko w świecie wartości” 
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3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach 

podstawowych i ponadpodstawowych. 

Nr 69 – warsztaty Wypracowanie argumentacyjne na egzaminie ósmoklasisty 

Nr 70 – warsztaty Wypracowanie twórcze na egzaminie ósmoklasisty 

Nr 72 – warsztaty 
Trampolina sukcesu – nauczanie drugiego języka obcego 
nowożytnego w szkole podstawowej 

Nr 73 – warsztaty 
Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego z języka 
obcego dla 4-letnich liceów ogólnokształcących i 5-letnich techników 

Szkolenie dla 
zespołu nauczycieli 

Zadania nauczycieli w zakresie wdrażania podstawy programowej 
kształcenia ogólnego 

Szkolenie dla 
zespołu nauczycieli 

Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie 
wybranych przedmiotów 

 

4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów. 

Nr 58 – warsztaty 
Jak rozwijać myślenie matematyczne? Kształcenie kompetencji 
matematycznych dzieci 

Nr 59 – warsztaty 
Jak wykorzystać naturalną ciekawość dziecka i podtrzymać zapał  

do liczenia? 

Nr 68 – warsztaty Aktywnie i kreatywnie na matematyce 

Nr 81 – warsztaty Algorytmika i programowanie – kompetencje przyszłości 

 

5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych 

uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej 

kształcenia ogólnego. 

Nr 31 – warsztaty 
Metody nauczania w epoce informacyjnego przeciążenia – 
umiejętność wyszukiwania i zarządzania informacją 

Nr 37 – warsztaty  Jak kształtować kreatywność uczniów 

Nr 53 – warsztaty Praktycznie o działaniach innowacyjnych 

Nr 90 – warsztaty 
„QReatywna lekcja” – czyli: jak wykorzystać kody QR w pracy 
nauczyciela 

Nr 92 – warsztaty 
Komputerowe ABC wizualizacji w szkole – czyli: jak uczyć obrazem 
cyfrowych tubylców 

Szkolenie dla 
zespołu nauczycieli 

Innowacje pedagogiczne w przedszkolu/szkole 

Szkolenie dla 
zespołu nauczycieli 

Rozwijanie kreatywności oraz twórczego myślenia u uczniów 

Szkolenie dla 
zespołu nauczycieli 

Programowanie kluczem do rozwoju kreatywności uczniów 

Szkolenie dla Zagrożenia medialne i ich wpływ na zachowania uczniów 
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zespołu nauczycieli 

Szkolenie dla 
zespołu nauczycieli 

Świat mediów, czyli naturalne środowisko współczesnego ucznia 

 

6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie 

nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa 

branżowego. 

Nr 86 – warsztaty Kompetencje uczniów a wymagania rynku pracy 

Nr 88 – warsztaty 
Co uczeń szkoły podstawowej powinien wiedzieć o szkole 
branżowej 

Szkolenie dla 
zespołu nauczycieli 

Zmiany programowe w szkolnictwie zawodowym od 2019 roku 

Szkolenie dla 
zespołu nauczycieli 

Konstruowanie programów nauczania w różnych zawodach 

Szkolenie dla 
zespołu nauczycieli 

Co uczeń szkoły podstawowej powinien wiedzieć o szkole 
branżowej 

Szkolenie dla 
zespołu nauczycieli 

Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w szkolnictwie 
zawodowym 

 

Oferta specjalna w zakresie realizacji podstawowych kierunków polityki 

oświatowej państwa będzie zamieszczana na stronie WWW poszczególnych 

Ośrodków MCDN.  
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Wspomaganie szkół i placówek oświatowych 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek 

doskonalenia nauczycieli Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli proponuje 

szkołom i placówkom oświatowym procesowe wspomaganie ich rozwoju. 

Celem nadrzędnym wspomagania jest podniesienie w szkole/placówce oświatowej 

jakości kształcenia i wychowania.  

Wspomaganie jest procesem, który trwa co najmniej jeden rok szkolny i polega na 

udzieleniu wsparcia radzie pedagogicznej w zdiagnozowaniu rzeczywistych potrzeb 

i określeniu obszaru do rozwoju oraz wypracowaniu, wdrożeniu, monitorowaniu i 

poddaniu ewaluacji rozwiązań, które doprowadzą do zwiększenia efektywności pracy 

szkoły/placówki oświatowej.  

Wspomaganie obejmuje następujące etapy: 

1. Zgłoszenie szkoły/placówki oświatowej do wspomagania 

– zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza „Karta zgłoszenia 

instytucji” w wersji papierowej, dostępnego na stronie MCDN, wpisując 

w temacie „wspomaganie szkoły”; zawarcie umowy pomiędzy zamawiającym 

a MCDN zostanie poprzedzone wspólnym ustaleniem warunków współpracy; 

2. Diagnoza potrzeb szkoły/placówki oświatowej i wybór obszaru do rozwoju; 

3. Zaplanowanie form wspomagania i monitorowanie ich realizacji; 

4. Wspólna ocena efektów i opracowanie rekomendacji z realizacji zaplanowanych 

form wspomagania. 

W ramach procesowego wspomagania szkoły/placówki oświatowej zostanie 

zapewniona opieka koordynatora, do którego zadań należą:  

 pomoc w określeniu obszaru do rozwoju oraz zdiagnozowaniu rzeczywistych 

potrzeb, 

 wsparcie rady pedagogicznej w przygotowaniu planu wspomagania rozwoju 

szkoły/placówki, 

 pozyskanie ekspertów i zorganizowanie zaplanowanych form doskonalenia, 

 konsultacje indywidualne i zespołowe, 

 udział w monitorowaniu przebiegu wspomagania i ewaluacja procesu, 

 przygotowanie przy współpracy z radą pedagogiczną raportu z realizacji 

wspomagania, sformułowanie wniosków i rekomendacji. 
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Sieci współpracy i samokształcenia 

Przedmiotowe lub problemowe sieci współpracy i samokształcenia tworzone są przez 

zespoły nauczycieli lub dyrektorów współpracujących ze sobą w ramach wybranego 

zagadnienia. Celem tworzenia sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, 

dzielenia się doświadczeniami i przykładami dobrych praktyk. 

Praca sieci odbywa się według przyjętej przez uczestników formuły, zarówno 

na platformie edukacyjnej, jak i podczas spotkań stacjonarnych, zgodnie 

z harmonogramem ustalonym z uczestnikami sieci.  

Nabór uczestników sieci ogłaszany jest na stronach internetowych Ośrodków. 

W roku szkolnym 2019/2020 Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

zaprasza do udziału w następujących sieciach współpracy i samokształcenia: 

 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie 

 Sieć edukacji plastycznej „Inspirowanie ekspresji twórczej” – dla nauczycieli 

wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i świetlicy 

Koordynator: Jolanta Czuchnowska 

Kontakt: j.czuchnowska@krakow.mcdn.edu.pl 

 Sieć „Inspirowanie kreatywności uczniów na zajęciach z matematyki”  

Koordynator: Tadeusz Marczewski 

Kontakt: t.marczewski@mcdn.edu.pl 

 Sieć opiekunów stażu 

Koordynator: Małgorzata Wojnarowska 

Kontakt: m.wojnarowska@krakow.mcdn.edu.pl  

 Sieć przyrodnicza „Odkrywamy tajemnice przyrody” – dla nauczycieli edukacji 

wczesnoszkolnej i przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych 

Koordynator: Jolanta Czuchnowska 

Kontakt: j.czuchnowska@krakow.mcdn.edu.pl  

 Sieć „Doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczyciela” 

Koordynator: Mariola Kozak 

Kontakt: m.kozak@krakow.mcdn.edu.pl  

 Sieć nauczycieli – realizatorów „Golden Five” 

Koordynator: Mariola Kozak 

Kontakt: m.kozak@krakow.mcdn.edu.pl  

 Sieć „Edukacja regionalna” 

Koordynator: Robert Kulpa 

mailto:j.czuchnowska@krakow.mcdn.edu.pl
mailto:m.wojnarowska@krakow.mcdn.edu.pl
mailto:j.czuchnowska@krakow.mcdn.edu.pl
mailto:m.kozak@krakow.mcdn.edu.pl
mailto:m.kozak@krakow.mcdn.edu.pl
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Kontakt: r.kulpa@mcdn.edu.pl 

 Sieć pedagogów szkolnych  

Koordynator: Marta Szalach  

Kontakt: m.szalach@krakow.mcdn.edu.pl  

 

 Sieć dyrektorów przedszkoli 

Koordynator: Elżbieta Lęcznarowicz  

Kontakt: bok.krakow@mcdn.edu.pl  

 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu 

 Sieć nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 

Koordynator: Alicja Kolbusz 

Kontakt: a.kolbusz@nowysacz.mcdn.edu.pl  

 Sieć nauczycieli wychowania przedszkolnego 

Koordynator: Alicja Kolbusz 

Kontakt: a.kolbusz@nowysacz.mcdn.edu.pl  

 „Warsztat kreatywnego wychowawcy świetlicy” 

Koordynator: Iwona Nowak 

Kontakt: i.nowak@nowysacz.mcdn.edu.pl  

 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy  

Koordynator: Iwona Nowak 

Kontakt: i.nowak@nowysacz.mcdn.edu.pl 

 Sieć nauczycieli klas IV-VIII wykorzystujących TIK w swojej pracy  

Koordynator: Witosław Sala 

Kontakt: w.sala@nowysacz.mcdn.edu.pl  

 „Elementy retoryki na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej” – sieć 

nauczycieli języka polskiego w szkołach podstawowych  

Koordynator: Wojciech Papaj 

Kontakt: w.papaj@nowysacz.mcdn.edu.pl  

 „Programowanie w szkole podstawowej”  

Koordynator: Magdalena Bubula 

Kontakt: m.bubula@nowysacz.mcdn.edu.pl  

 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu 

 Sieć nauczycieli „na starcie” 

Koordynator: Bogusława Bebak 

Kontakt: b.bebak@mcdn.edu.pl  

mailto:r.kulpa@mcdn.edu.pl
mailto:m.szalach@krakow.mcdn.edu.pl
mailto:bok.krakow@mcdn.edu.pl
mailto:a.kolbusz@nowysacz.mcdn.edu.pl
mailto:a.kolbusz@nowysacz.mcdn.edu.pl
mailto:i.nowak@nowysacz.mcdn.edu.pl
mailto:i.nowak@nowysacz.mcdn.edu.pl
mailto:w.sala@nowysacz.mcdn.edu.pl
mailto:w.papaj@nowysacz.mcdn.edu.pl
mailto:m.bubula@nowysacz.mcdn.edu.pl
mailto:b.bebak@mcdn.edu.pl
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 Sieć dyrektorów „na starcie” 

Koordynator: Bogusława Bebak 

Kontakt: b.bebak@mcdn.edu.pl 

 Sieć bibliotekarzy 

Koordynator: Bogusława Bebak 

Kontakt: b.bebak@mcdn.edu.pl 

 Sieć „Wychowanie i profilaktyka” 

Koordynator: Ilona Dudzik-Garstka 

Kontakt: i.garstka@oswiecim.mcdn.edu.pl 

 Sieć nauczycieli – realizatorów „Golden Five” 

Koordynator: Ilona Dudzik-Garstka 

Kontakt: i.garstka@oswiecim.mcdn.edu.pl 

 Sieć kreatywnego wychowawcy świetlicy 

Koordynator: Grażyna Polak 

Kontakt: g.polak@oswiecim.mcdn.edu.pl 

 Sieć nauczycieli historii 

Koordynator: Grażyna Polak 

Kontakt: g.polak@oswiecim.mcdn.edu.pl 

  

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie 

 Sieć dyrektorów szkół i przedszkoli 

Koordynator: Małgorzata Jaśko 

Kontakt: m.jasko@tarnow.mcdn.edu.pl 

 Sieć nauczycieli geografii 

Koordynator: Anita Stinia 

Kontakt: a.stnia@mcdn.edu.pl 

 Sieć nauczycieli historii 

Koordynator: Arkadiusz Nalepka 

Kontakt: a.nalepka@tarnow.mcdn.edu.pl 

 Sieć nauczycieli katechetów 

Koordynator: Jacek Siewiora 

Kontakt: j.siewiora@tarnow.mcdn.edu.pl 

 Sieć pedagogów szkolnych 

Koordynator: Małgorzata Goryczka 

Kontakt: m.goryczka@mcdn.edu.pl 

mailto:b.bebak@mcdn.edu.pl
mailto:b.bebak@mcdn.edu.pl
mailto:i.garstka@oswiecim.mcdn.edu.pl
mailto:i.garstka@oswiecim.mcdn.edu.pl
mailto:g.polak@oswiecim.mcdn.edu.pl
mailto:g.polak@oswiecim.mcdn.edu.pl
mailto:m.jasko@tarnow.mcdn.edu.pl
mailto:a.stnia@mcdn.edu.pl
mailto:a.nalepka@tarnow.mcdn.edu.pl
mailto:j.siewiora@tarnow.mcdn.edu.pl
mailto:m.goryczka@mcdn.edu.pl
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 Sieć nauczycieli matematyki 

Koordynator: Marta Madura 

Kontakt: m.madura@mcdn.edu.pl 

 Sieć doradców edukacyjno-zawodowych 

Koordynator: Jerzy Marek 

Kontakt: j.marek@mcdn.edu.pl 

 Sieć nauczycieli WOS i przedsiębiorczości 

Koordynator: Janusz Żak 

Kontakt: j.zak@mcdn.edu.pl 

 Sieć „Nauczyciel na ścieżkach awansu” 

Koordynator: Małgorzata Goryczka 

Kontakt: j.marek@mcdn.edu.pl 

 Sieć nauczycieli edukacji międzykulturowej 

Koordynator: Janusz Żak 

Kontakt: j.zak@mcdn.edu.pl 

 Sieć nauczycieli wspomagających 

Koordynator: Mariola Komorowska 

Kontakt: m.komorowska@mcdn.edu.pl 

 

 

Konsultacje dla nauczycieli 

Nauczyciele – konsultanci Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

w ramach pełnionych dyżurów udzielają bezpłatnych konsultacji dla dyrektorów 

i nauczycieli małopolskich szkół i placówek oświatowych po wcześniejszym 

telefonicznym uzgodnieniu terminu. 

Adresy e-mail nauczycieli – konsultantów oraz numery telefonów zamieszczone 

są na stronie internetowej Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.  

mailto:m.madura@mcdn.edu.pl
mailto:j.marek@mcdn.edu.pl
mailto:j.zak@mcdn.edu.pl
mailto:j.marek@mcdn.edu.pl
mailto:j.zak@mcdn.edu.pl
mailto:m.komorowska@mcdn.edu.pl


Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

22 

 



INFORMATOR 2019/2020 

23 

 

OFERTA SZKOLENIOWA 

DLA ZESPOŁÓW NAUCZYCIELI 

realizowana na zamówienie 

dyrektora szkoły/placówki oświatowej 
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Przykładowe tematy szkoleń dla zespołów nauczycieli  

w roku szkolnym 2019/2020 

Szkolenia dla zespołów nauczycieli realizowane na zamówienie dyrektorów 

szkół/placówek oświatowych odbywają się we wskazanym przez 

zamawiającego miejscu po uprzednim uzgodnieniu treści szkolenia, 

w wymiarze od 3 do 4 godzin dydaktycznych. 

I. Aspekty prawne pracy szkoły i nauczyciela 

1. Ocena pracy nauczyciela i dyrektora 

2. Odpowiedzialność prawna i dyscyplinarna pracowników szkoły 

3. Prawa dziecka/ucznia w przedszkolu/szkole 

4. Prawo autorskie w praktyce szkolnej 

5. Zespołowe planowanie i organizacja działań promocyjnych w szkole 

II. Bezpieczeństwo uczniów 

1. Szkolny system bezpieczeństwa, czyli procedury postępowania 

w sytuacjach kryzysowych 

2. Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa uczniów 

III. Ocenianie 

1. Ocenianie kształtujące sposobem na skuteczne motywowanie uczniów 

2. Jak analizować i interpretować wyniki egzaminów zewnętrznych 

3. Efektywność kształcenia w szkole w kontekście wykorzystania wyników 

egzaminów zewnętrznych 

IV. Specjalne potrzeby edukacyjne 

1. Kształtowanie kompetencji emocjonalno-społecznych uczniów – jak 

wspierać ucznia z problemami emocjonalnymi 

2. Organizacja współpracy nauczycieli z rodzicami uczniów ze SPE 

3. Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w szkole 

ogólnodostępnej 

4. Praca z uczniem z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej 

5. Metody pracy z uczniem ze SPE na lekcjach w szkole ogólnodostępnej 

6. Jak dostosować wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości uczniów 

ze SPE 

7. Dokumentowanie kształcenia i wychowania uczniów ze SPE 

V. Wychowanie, opieka i profilaktyka 

1. Z dzieckiem w świat wartości 
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2. Mobbing rówieśniczy w środowisku szkolnym 

3. Problematyka ryzykownych zachowań wśród młodzieży 

4. Kształtowanie postawy odpowiedzialności uczniów za swoje zachowanie – 

dyscyplina, granice i konsekwencja w wychowaniu 

5. Mediacje – sposób na rozwiązywanie konfliktów szkolnych 

6. Jak tworzyć zgrany zespół klasowy 

7. Uczeń sprawcą swojej wiedzy – metody rozwijania motywacji wewnętrznej 

8. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole  

9. Edukacja włączająca  

10. Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć szkolnych 

11. Zagrożenia medialne i ich wpływ na zachowania uczniów 

12. Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych 

13. Dialog w sytuacji konfliktu – skuteczne rozwiązania 

14. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w pracy nauczyciela 

15. Partnerstwo rodziców i szkoły w działaniach wychowawczych  

i edukacyjnych 

VI. Wdrażanie nowej podstawy programowej 

1. Zadania nauczycieli w zakresie wdrażania podstawy programowej 

kształcenia ogólnego 

2. Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie 

wybranych przedmiotów 

3. Zmiany programowe w szkolnictwie zawodowym od 2019 roku 

4. Konstruowanie programów nauczania w różnych zawodach 

5. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w szkolnictwie zawodowym 

VII. Kompetencje personalno-społeczne i rozwój zawodowy nauczyciela 

1. Trening umiejętności społecznych nauczyciela a rozwiązywanie problemów 

wychowawczych 

2. Sposób na stres w zawodzie nauczyciela 

3. Asertywny nauczyciel 

4. Etyka w codziennej pracy nauczyciela 

5. Gdzie kończy się odpowiedzialność nauczyciela 

6. Innowacje pedagogiczne w przedszkolu/szkole  

7. Rozwijanie kreatywności oraz twórczego myślenia u uczniów 

8. Rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych 

9. Praktycznie o efektywnym procesie nauczania i uczenia się 

10. Metoda projektu jako środek realizacji założeń nowej podstawy 

programowej kształcenia ogólnego 

11. Preorientacja zawodowa w przedszkolu – dzieci poznają zawody, tworząc 

lapbook 

12. Rola i zadania nauczycieli w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego 

w szkole 
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13. Co uczeń szkoły podstawowej powinien wiedzieć o szkole branżowej 

VIII. Technologie informacyjno-komunikacyjne 

1. Nowoczesne narzędzia multimedialne w praktyce szkolnej 

2. Otwarte zasoby edukacyjne i narzędzia informacyjno-komunikacyjne 

w pracy nauczyciela 

3. Programowanie kluczem do rozwoju kreatywności uczniów 

4. Świat mediów, czyli naturalne środowisko współczesnego ucznia 

5. Tablica lub monitor interaktywny na zajęciach z uczniami 

 

Istnieje również możliwość realizacji szkolenia o tematyce określonej przez 

zamawiającego, odpowiadającej potrzebom i oczekiwaniom konkretnej 

szkoły/placówki oświatowej. 
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KURSY 

KWALIFIKACYJNE 

I NADAJĄCE UPRAWNIENIA 
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Kursy kwalifikacyjne  

 
 

Numer formy KK-1 

Tytuł Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą 

Adresat 
dyrektorzy, wicedyrektorzy przedszkoli i szkół wszystkich etapów 
edukacyjnych, nauczyciele spełniający wymogi kwalifikacyjne 

Treści 
programowe 

program kursu zgodny z ramowym programem MEN – ukończenie 
kursu umożliwia uzyskanie kwalifikacji do kierowania szkołą 
lub placówką oświatową. 

Informacje  
organizacyjne 

Liczba godzin Cena 

210 1420 zł 

 
 

Numer formy KK-2 

Tytuł 
Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka obcego 
w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli edukacji 
wczesnoszkolnej 

Adresat 
czynni nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej z co najmniej 2-letnim 
stażem pracy, którzy uzyskali pozytywną ocenę z egzaminu wstępnego 
z języka obcego na poziomie średniozaawansowanym 

Treści 
programowe 

program kursu zgodny z ramowym programem MEN – ukończenie 
kursu umożliwia uzyskanie kwalifikacji z zakresu metodyki nauczania 
języka obcego w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej. 

Informacje  
organizacyjne 

Liczba godzin Cena 

240 1420 zł 
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Numer formy KK-3 

Tytuł 
Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej 
nauki zawodu 

Adresat 
nauczyciele praktycznej nauki zawodu nieposiadający kwalifikacji 
pedagogicznych 

Treści 
programowe 

program kursu zgodny z ramowym programem MEN – ukończenie 
kursu umożliwia uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych dla nauczycieli 
praktycznej nauki zawodu. 

Informacje  
organizacyjne 

Liczba godzin Cena 

150 890 zł 

Numer formy KK-4 

Tytuł 
Kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki specjalnej  
dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu pracujących  
z młodzieżą niepełnosprawną 

Adresat nauczyciele praktycznej nauki zawodu  

Treści 
programowe 

program kursu zgodny z ramowym programem MEN – ukończenie 
kursu umożliwia uzyskanie kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej 
dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu pracujących z młodzieżą 
niepełnosprawną. 

Informacje  
organizacyjne 

Liczba godzin Cena 

150 890 zł 
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Kursy nadające uprawnienia 
 

 

Numer formy KU-1 

Tytuł Kurs na kierownika wypoczynku 

Adresat 

osoby spełniające warunki, o których mowa w art. 92p ust. 1 pkt 1, 2, 3 
i 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1457) i Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 
marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 452)  

Treści 
programowe 

 planowanie pracy wychowawczej  

 organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży  

 bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku  

 organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą wypoczynku oraz 
pracownikami administracyjnymi  

 elementy zarządzania kryzysowego  

 prowadzenie dokumentacji wypoczynku 

Informacje  
organizacyjne 

Liczba godzin Cena 

10 95 zł 

 
 

Numer formy KU-2 

Tytuł Kurs na wychowawcę wypoczynku 

Adresat 

osoby spełniające warunki, o których mowa w art. 92p ust. 2, 3 i 6 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1457) i Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 
marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 452)  

Treści 
programowe 

 organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży  

 organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku  

 planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej 

 ruch i rekreacja. Turystyka i krajoznawstwo  

 zajęcia kulturalno-oświatowe  

 zajęcia praktyczno-techniczne  

 prace społecznie użyteczne  

 bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku 

Informacje  
organizacyjne 

Liczba godzin Cena 

36 198 zł 
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Numer formy KU-3 

Tytuł 
Szkolenie przygotowawcze do prowadzenia zajęć edukacyjnych 
w zakresie udzielania pierwszej pomocy 

Adresat nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych 

Treści 
programowe 

wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia  
26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do 
prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej 
pomocy (Dz.U. z 2009 r. poz. 139, 1132) 

Informacje  
organizacyjne 

Liczba godzin Cena 

30 400 zł 



INFORMATOR 2019/2020 

35 

 

DZIAŁ I 

ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE 



Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

36 
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Nr formy 1 

Tytuł Dyrektor na starcie 

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat 
dyrektorzy szkół i przedszkoli rozpoczynający pierwszą kadencję oraz 
wszyscy chętni 

Treści 
programowe 

 Podstawowe funkcje kierownicze i priorytetowe zadania dyrektora 
na początku kadencji  

 Planowanie pracy – od deklarowanych wartości do planów pracy 
i harmonogramów działań 

 Zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej 

 Budowanie efektywnego zespołu – tworzenie klimatu współpracy 
i zaangażowania w realizację wyznaczonych celów 

 Trudne sytuacje zarządcze. Co może sprawiać problem i jak sobie 
z tym radzić 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

10 109 zł 

ODN w Krakowie 10.09 i 26.09.2019 

ODN w Nowym Sączu 07.09 i 12.09.2019 

ODN w Oświęcimiu 11.09 i 17.09.2019 

ODN w Tarnowie 05.09 i 09.09.2019 

 
 

Nr formy 2 

Tytuł 
Kompetencje kluczowe w planie pracy i planie nadzoru 
pedagogicznego  

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat 
dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek 
oświatowych 

Treści 
programowe 

 rola i zadania dyrektora w zakresie kształcenia kompetencji 
kluczowych 

 sposoby opracowywania dokumentacji szkolnej dotyczącej 
kształcenia kompetencji kluczowych; przykładowe zapisy w planie 
pracy szkoły i planie nadzoru pedagogicznego 

 obserwacja zajęć edukacyjnych rozwijających kompetencje 
kluczowe w cyklu organizacyjnym; karty obserwacji  

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

10 109 zł 

ODN w Krakowie 18.09 i 27.09.2019 

ODN w Nowym Sączu 18.10 i 19.10.2019 

ODN w Oświęcimiu 11.10 i 12.10.2019 

ODN w Tarnowie 11.09 i 25.09.2019 
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Nr formy 3 

Tytuł Wicedyrektor w szkole – jego zadania w świetle przepisów prawa  

Rodzaj formy seminarium  

Adresat  wicedyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych  

Treści 
programowe 

 stanowisko wicedyrektora w szkole – aspekt prawny 

 organizacja pracy wicedyrektora 

 nadzór pedagogiczny sprawowany przez wicedyrektora 
(monitorowanie podstawy programowej, kontrola bezpieczeństwa 
w szkole, przygotowanie tygodniowego rozkładu zajęć) 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

4 57 zł 

ODN w Krakowie 16.10.2019 

ODN w Nowym Sączu 25.10.2019 

ODN w Oświęcimiu 10.10.2019 

ODN w Tarnowie 08.11.2019 

 
 

Nr formy 4 

Tytuł Efektywne i skuteczne metody komunikacji szkoły z otoczeniem 

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat 
 

wszyscy zainteresowani dyrektorzy oraz nauczyciele – członkowie 
zespołów do spraw promocji placówki oświatowej. 

Treści 
programowe 

 sposoby komunikowania się szkoły z otoczeniem 

 budowanie przekazu o szkole w oparciu o zasady marketingu 
narracyjnego – zasady i błędy. 

 System Identyfikacji Wizualnej Szkoły. 

 przekaz graficzny w praktyce na przykładzie ulotki i plakatu 
promocyjnego 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

8 89 zł 

ODN w Krakowie 07.03.2020 

ODN w Nowym Sączu 02.03 i 09.03.2020 

ODN w Oświęcimiu 14.03.2020 

ODN w Tarnowie 04.03 i 11.03.2020 

 



INFORMATOR 2019/2020 

39 

 

 

Nr formy 5 

Tytuł „Cyfrowy” dyrektor 

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat 
dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek 
oświatowych 

Treści 
programowe 

 regulacje prawne dotyczące dostępnych zasobów internetowych 

 aplikacje ułatwiające zarządzanie zespołem 

 marketing internetowy szkoły 

 bezpieczeństwo informatyczne szkoły 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

4 59 zł 

ODN w Krakowie 18.02.2020 

ODN w Nowym Sączu 22.01.2020 

ODN w Oświęcimiu 03.03.2020 

ODN w Tarnowie 15.01.2020 
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Oferta dodatkowa dla kadry kierowniczej szkół i placówek 

oświatowych realizowana w ramach różnych projektów 

i programów  

 

 

Akademia Zarządzania  

 

W ciągu roku szkolnego planowane są cykliczne spotkania dotyczące: 

 zmian w przepisach prawa oświatowego, 

 planowania i realizacji nadzoru pedagogicznego, 

 awansu zawodowego i oceny pracy nauczyciela, 

 ochrony danych osobowych, 

 przywództwa edukacyjnego, 

 zarządzania finansami szkoły, 

 zarządzania zasobami ludzkimi. 

 

Szczegóły dotyczące planowanych szkoleń i terminów spotkań znajdują się na 

stronie poszczególnych ośrodków MCDN w zakładce „Akademie rozwoju 

zawodowego”. 

 

 

Klub Twórczego Dyrektora 

 

1. „Jak to robisz dyrektorze?” – spotkania w szkołach, podczas których dyrektorzy 

przedstawiają sukcesy swoich szkół i dzielą się doświadczeniem z innymi. 

W programie spotkań: 

a) prezentacje przykładów dobrej praktyki,  

b) zajęcia warsztatowe na wybrany temat, 

c) pytania, dyskusje, wymiana doświadczeń. 

 

2. Twórcze działania i inicjatywy dyrektorskie: 

a) organizacja konferencji i forów wymiany doświadczeń we współpracy z grupą 

aktywnych, twórczych dyrektorów, 

b) upowszechnianie przykładów dobrej praktyki: publikacje zwarte, artykuły 

w „Hejnale Oświatowym”. 

 

Szczegóły dotyczące działalności Klubu Twórczego Dyrektora znajdują się na stronie 

internetowej Ośrodka w Tarnowie. 
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DZIAŁ II 

SPECJALNE POTRZEBY 

EDUKACYJNE 
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Nr formy 6 

Tytuł 
Wykorzystanie diagnozy ucznia w procesie rozpoznawania, 
zaspokajania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych w edukacji 
wczesnoszkolnej 

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Treści 
programowe 

 metody badań i narzędzia stosowane w diagnozie potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych ucznia 

 wykorzystanie metody obserwacji w procesie zbierania informacji  
o uczniu 

 opracowanie arkusza obserwacji ucznia w klasach I-III 

 Analiza i wykorzystanie wyników diagnozy do organizacji procesu 
kształcenia, w tym udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej. 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

8 89 zł 

ODN w Krakowie 09.11.2019 

ODN w Nowym Sączu 01.10 i 03.10.2019 

ODN w Oświęcimiu 28.09.2019 

ODN w Tarnowie 30.09 i 03.10.2019 

 

 

Nr formy 7 

Tytuł 
Praca z dzieckiem z zespołem Aspergera w szkole 
ogólnodostępnej 

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych 

Treści 
programowe 

 charakterystyka zaburzeń ze spektrum autyzmu 

 praca nauczyciela z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum 
autyzmu – metody pracy 

 nauczanie włączające a uczeń ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi 

 formy współpracy nauczyciela z rodzicami 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

5 65 zł 

ODN w Krakowie 02.10.2019 

ODN w Nowym Sączu 09.10.2019 

ODN w Oświęcimiu 16.10.2019 

ODN w Tarnowie 24.10.2019 
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Nr formy 8 

Tytuł 
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – przeprowadzanie WOPFU 
i opracowywanie IPET 

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych 

Treści 
programowe 

 podstawy prawne udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej 

 struktura wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania 
ucznia. 

 zasady konstruowania indywidualnego programu edukacyjno-
terapeutycznego 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

5 65 zł 

ODN w Krakowie 24.09.2019 

ODN w Nowym Sączu 22.10.2019 

ODN w Oświęcimiu 26.09.2019 

ODN w Tarnowie 25.09.2019 

 
 

Nr formy 9 

Tytuł Praca z uczniem ze SPE w szkołach ogólnodostępnych 

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych 

Treści 
programowe 

 podstawy prawne, organizacja pomocy psychologiczno-
pedagogicznej 

 zakres i sposoby dostosowywania wymagań edukacyjnych 

 przykłady dobrych praktyk w odniesieniu do uczniów z SPE. 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

5 65 zł 

ODN w Krakowie 19.11.2019 

ODN w Nowym Sączu 19.11.2019 

ODN w Oświęcimiu 19.11.2019 

ODN w Tarnowie 08.10.2019 
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Nr formy 10 

Tytuł 
Szkoła jako wspólnota – nauczyciele wobec rodziców dzieci ze 
SPE 

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych 

Treści 
programowe 

 komunikacja rodziców i nauczycieli jako podstawa współpracy 
rodziców i szkoły w zaspakajaniu potrzeb dzieci 

 jak budować dobrą współpracę z rodzicami dzieci 
niepełnosprawnych 

 formy i treści współpracy pomiędzy nauczycielami a rodzicami 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

5 65 zł 

ODN w Krakowie 27.11.2019 

ODN w Nowym Sączu 21.11.2019 

ODN w Oświęcimiu 21.11.2019 

ODN w Tarnowie 17.10.2019 

 
 

Nr formy 11 

Tytuł 
Uczeń z przejawami zachowań trudnych i zaburzeniami 
zachowania w środowisku szkolnym 

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych 

Treści 
programowe 

 symptomy zachowań trudnych i zaburzonych 

 uwarunkowania zaburzonych zachowań dzieci 

 jak pracować z dziećmi z zaburzeniami zachowania w środowisku 
szkolnym 

 budowanie strategii korygowania zaburzonych zachowań dziecka 
w szkole. 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

5 65 zł 

ODN w Krakowie 25.11.2019 

ODN w Nowym Sączu 21.02.2020 

ODN w Oświęcimiu 20.11.2019 

ODN w Tarnowie 04.12.2019 
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Nr formy 12 

Tytuł 
Pierwsze kroki w szkole – jak wspierać ucznia z problemami 
emocjonalnymi 

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Treści 
programowe 

 specyfika rozwoju emocjonalnego dziecka w okresie 
wczesnoszkolnym 

 emocjonalne problemy dzieci i ich specyfika, sposoby reagowania 
na terenie szkoły, metody wsparcia i pracy z dziećmi 

 przyczyny problemów emocjonalnych u dzieci, współpraca 
nauczyciela z rodzicami 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

5 65 zł 

ODN w Krakowie 18.11.2019 

ODN w Nowym Sączu 22.02.2020 

ODN w Oświęcimiu 14.11.2019 

ODN w Tarnowie 11.12.2019 

 
 

Nr formy 13 

Tytuł 
Zabawy plastyczne na cztery pory roku – arteterapia w pracy 
z dzieckiem 

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat 
pedagodzy specjalni, nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji 
wczesnoszkolnej oraz świetlicy 

Treści 
programowe 

 metoda projektowania okazji edukacyjnych  

 techniki plastyczne rozwijające wyobraźnię i zachęcające do 
tworzenia 

 pomysły na prace plastyczne na cztery pory roku  

 arteterapia przez sztuki plastyczne 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

5 65 zł 

ODN w Krakowie 26.11.2019 

ODN w Nowym Sączu 10.12.2019 

ODN w Oświęcimiu 28.11.2019 

ODN w Tarnowie 03.12.2019 
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Nr formy 14 

Tytuł 
Jak pracować z uczniem dyslektycznym na lekcjach języka 
obcego? 

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat nauczyciele języków obcych 

Treści 
programowe 

 praca z uczniem dyslektycznym w świetle przepisów oświatowych 
i opinii ekspertów 

 rozpoznanie typu dysleksji a wsparcie ucznia na lekcjach języka 
obcego 

 klasyfikacja błędów oraz ich ocenianie 

 strategie, metody, techniki, ćwiczenia stosowane w pracy z uczniem 
dyslektycznym – przykłady dobrych praktyk 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

8 89 zł 

ODN w Krakowie 05.11 i 12.11.2019 

ODN w Nowym Sączu 02.12 i 04.12.2019 

ODN w Oświęcimiu 06.11 i 13.11.2019 

ODN w Tarnowie 16.11.2019 
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INFORMATOR 2019/2020 

49 

 

DZIAŁ III 

WYCHOWANIE, PROFILAKTYKA  

I OPIEKA 
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Nr formy 15 

Tytuł 
Zostań mistrzem dialogu, czyli jak prowadzić rozmowy 
z wymagającymi rozmówcami? 

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych 

Treści 
programowe 

 zachowania asertywne, agresywne i uległe w pracy zawodowej 

 gdy rozmówca nas zaskoczy – prowadzenie indywidualnych 
rozmów z rodzicami, uczniami i współpracownikami  

 rozwiązywanie sytuacji konfliktowych – kiedy i w jakim stopniu się 
angażować 

 radzenie sobie z krytyką i manipulacją 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

8 89 zł 

ODN w Krakowie 24.10 i 28.10.2019 

ODN w Nowym Sączu 05.11 i 12.11.2019 

ODN w Oświęcimiu 04.11 i 06.11.2019 

ODN w Tarnowie 15.11 i 18.11.2019 

 
 

Nr formy 16 

Tytuł Praktycznie o motywowaniu uczniów 

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych 

Treści 
programowe 

 narzędzia budowania pozytywnej samooceny ucznia 

 warsztat technik motywacyjnych 

 metody pracy ukierunkowane na zaangażowanie i „sprawczość 
uczniów” – przykłady dobrych praktyk 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

5 65 zł 

ODN w Krakowie 08.10.2019 

ODN w Nowym Sączu 09.10.2019 

ODN w Oświęcimiu 22.10.2019 

ODN w Tarnowie 02.10.2019 
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Nr formy 17 

Tytuł 
Kształtowanie postaw patriotycznych w szkole – od celebracji do 
wychowania. Przykłady rozwiązań na lekcję wychowawczą i nie 
tylko… 

Rodzaj formy seminarium 

Adresat nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych 

Treści 
programowe 

 edukacja patriotyczna a cele kształcenia w podstawie programowej 

 przedmiot patriotyzmu – między emocją a definicją postaw 

 praktyczne rozwiązania w pracy z uczniami 

 trudne pytania i zagadnienia w dyskusji z uczniami 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

5 65 zł 

ODN w Krakowie 12.11.2019 

ODN w Nowym Sączu 14.11.2019 

ODN w Oświęcimiu 08.11.2019 

ODN w Tarnowie 04.11.2019 

 
 

Nr formy 18 

Tytuł Jak pracować z agresywnym nastolatkiem? 

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

Treści 
programowe 

 czym są: agresja/przemoc i powody zachowań agresywnych 

 wyzwania i problemy okresu dojrzewania oraz potrzeby społeczne 
nastolatka 

 straty rozwojowe będące konsekwencją używania przemocy dla 
sprawców, ofiar i obserwatorów 

 konstruktywne reakcje na przemoc, asertywne reakcje na sygnały 
agresji 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

5 65 zł 

ODN w Krakowie 13.02.2020 

ODN w Nowym Sączu 12.02.2020 

ODN w Oświęcimiu 10.12.2019 

ODN w Tarnowie 20.03.2020 
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Nr formy 19 

Tytuł Zgubne nawyki (uzależnienia behawioralne) dzieci i młodzieży 

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat 
nauczyciele szkół podstawowych klas IV-VIII i szkół 
ponadpodstawowych 

Treści 
programowe 

 specyfika uzależnień behawioralnych (uzależnienia od e-zakupów, 
hazardu internetowego i inne) 

 poszukiwanie przyczyn uzależnień czynnościowych, budowanie 
środowiska chroniącego i wspierającego w szkołach 

 profilaktyka, sposoby zaradcze i pomoc 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

5 65 zł 

ODN w Krakowie 01.04.2020 

ODN w Nowym Sączu 29.01.2020 

ODN w Oświęcimiu 26.03.2020 

ODN w Tarnowie 05.02.2020 

 
 

Nr formy 20 

Tytuł 
Lekcje wychowawcze – kształtowanie kompetencji społecznych 
uczniów 

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat nauczyciele klas IV-VI szkoły podstawowej 

Treści 
programowe 

 kompetencje nauczyciela i ich wpływ na zachowania uczniów 

 diagnoza wychowawcza 

 uwarunkowania efektywnego wychowania: dyscyplina, granice 
i konsekwencja w wychowaniu 

 trening umiejętności – metody i formy pracy z uczniami kształtujące 
kompetencje społeczne uczniów 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

5 65 zł 

ODN w Krakowie 02.10.2019 

ODN w Nowym Sączu 19.10.2019 

ODN w Oświęcimiu 05.11.2019 

ODN w Tarnowie 08.11.2019 
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Nr formy 21 

Tytuł 
Budować pozytywne relacje w sytuacji konfliktu – rola mediacji 
rówieśniczych w środowisku szkolnym 

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

Treści 
programowe 

 konflikty szkolne i ich specyfika 

 kultura dialogu i współodpowiedzialność za kształtowanie klimatu 
szkolnego 

 mediacja rówieśnicza i jej zastosowanie w sytuacji konfliktu 

 standardy prowadzenia mediacji rówieśniczych w szkołach 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

5 65 zł 

ODN w Krakowie 01.10.2019 

ODN w Nowym Sączu 13.03.2020 

ODN w Oświęcimiu 26.09.2019 

ODN w Tarnowie 07.04.2020 

 
 

Nr formy 22 

Tytuł 
Pomóc uczniowi, pomóc sobie – mobbing rówieśniczy  
w środowisku szkolnym 

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych 

Treści 
programowe 

 uwarunkowania psychologiczne i społeczne zachowań 
przemocowych i agresywnych w środowisku szkolnym 

 ofiara i sprawca – jak ich rozpoznać, jak ich wspierać 

 działania zaradcze nauczycieli wobec mobbingu w środowisku 
szkolnym 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

5 65 zł 

ODN w Krakowie 16.10.2019 

ODN w Nowym Sączu 14.03.2020 

ODN w Oświęcimiu 10.10.2019 

ODN w Tarnowie 31.03.2020 
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Nr formy 23 

Tytuł 
Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez 
szkoły i placówki oświatowe 

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych 

Treści 
programowe 

 aktualne regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia uczniów  

 procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa 
w szkole  

 organizacja i bezpieczeństwo uczniów w czasie wycieczek, 
zawodów sportowych, zielonych szkół 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

4 57 zł 

ODN w Krakowie 23.09.2019 

ODN w Nowym Sączu 08.10.2019 

ODN w Oświęcimiu 12.09.2019 

ODN w Tarnowie 16.10.2019 

 
 

Nr formy 24 

Tytuł 
Substancje zabronione – zagrożenie dla ucznia, wyzwanie dla 
nauczyciela 

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych 

Treści 
programowe 

 czym są substancje zabronione, tzw. dopalacze 

 skutki użycia substancji niebezpiecznych 

 procedury reagowania w sytuacjach niebezpiecznych związanych 
z posiadaniem lub zażyciem substancji niedozwolonych przez 
uczniów na terenie szkoły 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

4 57 zł 

ODN w Krakowie 03.10.2019 

ODN w Nowym Sączu 18.11.2019 

ODN w Oświęcimiu 17.10.2019 

ODN w Tarnowie 07.11.2019 
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Nr formy 25 

Tytuł Uczeń jako ofiara i sprawca w świecie Internetu 

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych 

Treści 
programowe 

 Internet w życiu dzieci i młodzieży – wymiar edukacyjny 

 zagrożenia związane z dostępem do sieci Internet  

 e-uzależnienia i dysfunkcyjne używanie telefonów  

 bezpieczeństwo uczniów w cyberprzestrzeni  

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

5 65 zł 

ODN w Krakowie 28.11.2019 

ODN w Nowym Sączu 18.09.2019 

ODN w Oświęcimiu 13.03.2020 

ODN w Tarnowie 09.12.2019 

 
 

Nr formy 26 

Tytuł 
Szkoła bez rywalizacji – jak wspierać uczniów w kształtowaniu 
prawidłowych relacji? 

Rodzaj formy warsztaty  

Adresat nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych 

Treści 
programowe 

 co nauczyciele powinni robić, by wspierać uczniów w budowaniu 
dobrych relacji 

 budowanie więzi ucznia ze szkołą i klasą 

 czynniki wpływające na skuteczność zajęć integracyjnych 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

5 65 zł 

ODN w Krakowie 19.02.2020 

ODN w Nowym Sączu 18.03.2020 

ODN w Oświęcimiu 01.04.2020 

ODN w Tarnowie 25.03.2020 
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Nr formy 27 

Tytuł Naucz dziecko Internetu 

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat nauczyciele pierwszego etapu edukacyjnego  

Treści 
programowe 

 jak wspierać dziecko w korzystaniu z Internetu 

 sieciowe bezpieczeństwo oparte o rozsądek, a nie o biegłość 
techniczną 

 zgoda na aplikacje mobilne – trening współpracy dziecko-rodzic 

 prawda i fałsz w Internecie – pochwała krytycznego umysłu 

 przyjazny Internet 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

8  89 zł 

ODN w Krakowie 16.10 i 17.10.2019 

ODN w Nowym Sączu 26.09 i 02.10.2019 

ODN w Oświęcimiu 23.11.2019 

ODN w Tarnowie 07.11 i 14.11.2019 

 
 

Nr formy 28 

Tytuł Uczniowski savoir-vivre 

Rodzaj formy Seminarium 

Adresat nauczyciele szkoły podstawowej  

Treści 
programowe 

 miejsce savoir-vivre’u w podstawie programowej 

 wychowanie przez savoir-vivre – podstawowe zasady 

 precedencja (hierarchia społeczna) i savoir-vivre w relacjach 
międzyludzkich 

 etykieta rozmów telefonicznych i słowa pisanego 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

5 65 zł 

ODN w Krakowie 18.03.2020 

ODN w Nowym Sączu 13.03.2020 

ODN w Oświęcimiu 11.03.2020 

ODN w Tarnowie 31.03.2020 
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Nr formy 29 

Tytuł Style i strategie uczenia się uczniów a organizacja pracy z uczniami 

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych 

Treści 
programowe 

 style uczenia się – przyśpieszone uczenie się 

 związek między stylami uczenia się a zachowaniem  
i funkcjonowaniem uczniów w sytuacjach szkolnych 

 diagnoza stylów uczenia się ucznia i nauczycieli 

 metody i sposoby pracy z uczniem w zależności od preferencji 
sensorycznych 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

5 65 zł 

ODN w Krakowie 17.09.2019 

ODN w Nowym Sączu 25.10.2019 

ODN w Oświęcimiu 22.10.2019 

ODN w Tarnowie 21.10.2019 

 
 

Nr formy 30 

Tytuł Neuronauka – czyli jak odnieść sukces pedagogiczny? 

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych 

Treści 
programowe 

 w jaki sposób zmotywować ucznia do efektywnej nauki 

 jak zapobiec cyfrowej demencji? – budowa społeczeństwa wiedzy  
w oparciu o Internet 

 neurobiologia w praktyce nauczania 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

5 65 zł 

ODN w Krakowie 08.10.2019 

ODN w Nowym Sączu 09.10.2019 

ODN w Oświęcimiu 15.10.2019 

ODN w Tarnowie 11.10.2019 
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Nr formy 31 

Tytuł 
Metody nauczania w epoce informacyjnego przeciążenia – 
umiejętność wyszukiwania i zarządzania informacją 

Rodzaj formy seminarium 

Adresat nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych 

Treści 
programowe 

 wyszukiwanie informacji w sieci jako umiejętność kluczowa XXI w. 

 wyszukiwanie i selekcja informacji w strategii nauczania 
wyprzedzającego („odwrócona klasa”) 

 nauka zarządzania informacją w realizacji metody projektu 

 WebQuest jako syntetyczna metoda kształtowania umiejętności 
wyszukiwania, selekcji i porządkowania informacji 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

8 89 zł 

ODN w Krakowie 12.12 i 16.12.2019 

ODN w Nowym Sączu 20.11 i 27.11.2019 

ODN w Oświęcimiu 27.04 i 29.04.2020 

ODN w Tarnowie 02.12 i 05.12.2019 

 
 

Nr formy 32 

Tytuł Aby uczeń nie musiał, lecz chciał się uczyć 

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat wszyscy zainteresowani nauczyciele  

Treści 
programowe 

 kreatywne metody pracy w grupie 

 jak przygotować lekcję, by uczeń miał okazję do działania 

 jak sprawdzić wiedzę bez stresu ucznia 

 metody pracy ukierunkowane na zaangażowanie uczniów – 
przykłady dobrych praktyk 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

5 65 zł 

ODN w Krakowie 20.11.2019 

ODN w Nowym Sączu 07.11.2019 

ODN w Oświęcimiu 26.09.2019 

ODN w Tarnowie 19.11.2019 
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Nr formy 33 

Tytuł Debata uczniowska – świetny pomysł czy strata czasu? 

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych 

Treści 
programowe 

 dlaczego warto debatować 

 jakie typy debat możemy stosować w szkolnej rzeczywistości – 
decyzyjne czy konkurencyjne 

 ABC organizacji debat 

 pomysły na debatę – przykłady dobrych praktyk 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

5 65 zł 

ODN w Krakowie 27.11.2019 

ODN w Nowym Sączu 18.03.2020 

ODN w Oświęcimiu 25.11.2019 

ODN w Tarnowie 14.11.2019 

 
 

Nr formy 34 

Tytuł 
Formalna i pozaformalna współpraca nauczycieli z wykorzystaniem 
darmowych narzędzi „chmury internetowej”  

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych 

Treści 
programowe 

 w czym może nas wyręczyć praca „w chmurze” 

 przegląd dostępnych narzędzi do wykorzystania za darmo 

 praktyczne wykorzystanie potencjału Dysku Google do planowania  
i organizowania współpracy – ćwiczenia 

 nie tylko e-portfolio – narzędzia planistyczne do pracy zespołowej 
na przykładzie Dropbox Paper – ćwiczenia  

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

8 89 zł 

ODN w Krakowie 05.10.2019 

ODN w Nowym Sączu 12.10.2019 

ODN w Oświęcimiu 12.10.2019 

ODN w Tarnowie 26.09 i 03.10.2019 
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Nr formy 35 

Tytuł WebQuest – tworzenie krok po kroku 

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych 

Treści 
programowe 

 WebQuest w kształceniu kompetencji kluczowych – wprowadzenie 
do metody 

 darmowe narzędzia do wykorzystania przy konstruowaniu 
WebQuestu 

 projektowanie poszczególnych ogniw WebQuestu w praktyce 

 tworzenie WebQuestu krok po kroku z wykorzystaniem platformy 
Blogger 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

8 89 zł 

ODN w Krakowie 07.10 i 15.10.2019 

ODN w Nowym Sączu 09.10 i 16.10.2019 

ODN w Oświęcimiu 12.05 i 14.05.2020 

ODN w Tarnowie 21.10 i 24.10.2019 

 
 

Nr formy 36 

Tytuł 
Samorząd uczniowski – idea samorządności a szkolna 
rzeczywistość 

Rodzaj formy warsztaty  

Adresat nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych 

Treści 
programowe 

 rozwijanie samorządności uczniów 

 jak zachęcić uczniów do działalności w samorządzie 

 metody planowania i realizacja zadań – przykłady dobrych praktyk 

 warsztat pracy opiekuna 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

4 57 zł 

ODN w Krakowie 24.10.2019 

ODN w Nowym Sączu 30.10.2019 

ODN w Oświęcimiu 28.10.2019 

ODN w Tarnowie 22.10.2019 
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Nr formy 37 

Tytuł Jak kształtować kreatywność uczniów? 

Rodzaj formy warsztaty  

Adresat nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych 

Treści 
programowe 

 codzienny trening kreatywności 

 etapy kreatywnego myślenia 

 wybrane techniki myślenia kreatywnego 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

5 65 zł 

ODN w Krakowie 18.01.2020 

ODN w Nowym Sączu 04.12.2019 

ODN w Oświęcimiu 24.09.2019 

ODN w Tarnowie 25.01.2020 

 
 

Nr formy 38 

Tytuł Uczę i uczę się doskonale 

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych 

Treści 
programowe 

 umiejętność uczenia się jako „megakompetencja” 

 uczenie się jako proces, potrzeba wewnętrzna i wymóg otoczenia 

 wybrane strategie uczenia się: asocjacyjne, problemowe, 
waloryzujące i operacyjne. Ich przydatność w pracy z uczniami  

 znaczenie motywacji dla przyswajania nowych informacji, 
umiejętności  

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

8 89 zł 

ODN w Krakowie 24.09 i 01.10.2019 

ODN w Nowym Sączu 26.09 i 02.10.2019 

ODN w Oświęcimiu 09.10 i 15.10.2019 

ODN w Tarnowie 07.10 i 11.10.2019 
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Nr formy 39 

Tytuł 
Projekt edukacyjny w procesie nauczania i uczenia się. 
Zarządzanie projektem 

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat nauczyciele szkoły podstawowej 

Treści 
programowe 

 wpływ projektu na efektywność nauczania i uczenia się 

 podstawa programowa kształcenia ogólnego a projekt edukacyjny 

 etapy pracy metodą projektu z uwzględnieniem kompetencji 
kluczowych uczniów 

 planowanie i realizacja działań w obszarze wybranego tematu 
projektu 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

5 65 zł 

ODN w Krakowie 13.02.2020 

ODN w Nowym Sączu 11.12.2019 

ODN w Oświęcimiu 08.10.2019 

ODN w Tarnowie 25.11.2019 

 
 

Nr formy 40 

Tytuł 
Zarządzanie sobą w czasie – sposób na stres w zawodzie 
nauczyciela 

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat nauczyciele wszystkich typów szkół i poziomów edukacyjnych 

Treści 
programowe 

 diagnoza sytuacji – zarządzam czasem, czy czas zarządza mną? 

 jak działać – planowanie i konsekwencja w praktyce podstawą 
panowania nad sytuacją 

 zasoby i narzędzia wspierające zarządzanie sobą w czasie 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

5 65 zł 

ODN w Krakowie 09.01.2020 

ODN w Nowym Sączu 13.01.2020 

ODN w Oświęcimiu 11.02.2020 

ODN w Tarnowie 11.12.2019 
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Nr formy 41 

Tytuł 
„Zadbaj o siebie” – przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu 
nauczycieli 

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych 

Treści 
programowe 

 czym współcześnie jest wypalenie zawodowe 

 skuteczne rozpoznawanie symptomów wypalenia zawodowego 

 techniki radzenia sobie z wypaleniem i profilaktyka 

 relaksacja w życiu zawodowym 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

5 65 zł 

ODN w Krakowie 27.02.2020 

ODN w Nowym Sączu 10.12.2019 

ODN w Oświęcimiu 04.03.2020 

ODN w Tarnowie 14.01.2020 

 
 

Nr formy 42 

Tytuł Asertywność w pracy nauczyciela 

Rodzaj formy seminarium  

Adresat nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych  

Treści 
programowe 

 czym jest asertywność 

 różne rodzaje asertywności  

 postawy asertywne w życiu zawodowym nauczyciela 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

5  65 zł 

ODN w Krakowie 21.01.2020 

ODN w Nowym Sączu 14.11.2019 

ODN w Oświęcimiu 04.03.2020 

ODN w Tarnowie 19.03.2020 
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Nr formy 43 

Tytuł 
Sprawdzanie wiedzy ucznia. Jak otrzymać szybką informację 
zwrotną? 

Rodzaj formy warsztaty  

Adresat nauczyciele różnych przedmiotów wszystkich etapów edukacyjnych 

Treści 
programowe 

 przegląd darmowych programów do tworzenia quizów 

 przegląd darmowych programów do tworzenia ankiet 

 dobór narzędzi do prezentowanych treści 

 tworzenie własnych quizów i ankiet 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

8 89 zł 

ODN w Krakowie 28.09.2019 

ODN w Nowym Sączu 21.09.2019 

ODN w Oświęcimiu 05.10.2019 

ODN w Tarnowie 30.09 i 02.10.2019 

 
 

Nr formy 44 

Tytuł Lapbook jako metoda aktywizująca 

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat nauczyciele różnych przedmiotów wszystkich etapów edukacyjnych 

Treści 
programowe 

 zastosowanie lapbooka jako metody sprzyjającej procesowi uczenia 
się dzieci i młodzieży 

 „Książka na kolanach” – budowa, wzory kieszonek i innych 
szablonów do wykorzystania, zasady wykonania 

 tworzenie własnego lapbooka z przygotowanych materiałów 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

5 65 zł 

ODN w Krakowie 06.11.2019 

ODN w Nowym Sączu 21.11.2019 

ODN w Oświęcimiu 25.10.2019 

ODN w Tarnowie 27.11.2019 
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Nr formy 45 

Tytuł 
Przygotowanie planu rozwoju zawodowego na okres stażu na 
stopień nauczyciela kontraktowego 

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat 
nauczyciele stażyści przedszkoli, szkół i placówek oświatowych  
rozpoczynający staż na stopień nauczyciela kontraktowego 

Treści  
programowe 

 awans na stopień nauczyciela kontraktowego – aspekt prawny 

 współpraca z opiekunem stażu – prawa i obowiązki stażysty, 
zadania opiekuna stażu 

 ocena pracy nauczyciela stażysty 

 zasady konstruowania planu rozwoju zawodowego na okres stażu 

 przykłady realizacji zadań spełniających wymagania niezbędne do 
uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego 

 sposoby dokumentowania zrealizowanych zadań 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Termin realizacji 

5 65 zł 

ODN w Krakowie 17.09.2019 

ODN w Nowym Sączu 17.09.2019 

ODN w Oświęcimiu 04.09.2019 

ODN w Tarnowie 10.09.2019 

 
 

Nr formy 46 

Tytuł 
Przygotowanie planu rozwoju zawodowego na okres stażu na 
stopień nauczyciela mianowanego  

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat 
nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek oświatowych 
rozpoczynający staż na stopień nauczyciela mianowanego 

Treści  
programowe 

 awans na stopień nauczyciela mianowanego – aspekt prawny 

 współpraca z opiekunem stażu – prawa i obowiązki nauczyciela 
kontraktowego, zadania opiekuna stażu 

 ocena pracy nauczyciela kontraktowego 

 zasady konstruowania planu rozwoju zawodowego na okres stażu 

 przykłady realizacji zadań spełniających wymagania niezbędne do 
uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego  

 sposoby dokumentowania zrealizowanych zadań 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Termin realizacji 

5 65 zł 

ODN w Krakowie 10.09.2019 

ODN w Nowym Sączu 09.09.2019 

ODN w Oświęcimiu 03.09.2019 

ODN w Tarnowie 11.09.2019 
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Nr formy 47 

Tytuł 
Przygotowanie planu rozwoju zawodowego na okres stażu na 
stopień nauczyciela dyplomowanego 

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat 
nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek oświatowych  
rozpoczynający staż na stopień nauczyciela dyplomowanego 

Treści  
programowe 

 awans na stopień nauczyciela dyplomowanego – aspekt prawny 

 zasady konstruowania planu rozwoju zawodowego na okres stażu 

 przykłady realizacji zadań spełniających wymagania niezbędne do 
uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego 

 ocena pracy nauczyciela mianowanego 

 sposoby dokumentowania zrealizowanych zadań 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Termin realizacji 

5 65 zł 

ODN w Krakowie 10.09.2019 

ODN w Nowym Sączu 12.09.2019 

ODN w Oświęcimiu 05.09.2019 

ODN w Tarnowie 12.09.2019 

 
 

Nr formy 48 

Tytuł 
Przygotowanie się do postępowania egzaminacyjnego na stopień 
nauczyciela kontraktowego 

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat 
nauczyciele stażyści wszystkich typów szkół, przedszkoli i placówek 
odbywający staż na stopień nauczyciela kontraktowego 

Treści 
programowe 

 aspekty prawne uzyskiwania stopnia nauczyciela kontraktowego  

 sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego  

 ocena pracy nauczyciela stażysty – uwarunkowania formalne 

 przygotowanie się do egzaminu na stopień nauczyciela 
kontraktowego 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

8 89 zł 

ODN w Krakowie 09.03 i 12.03.2020 

ODN w Nowym Sączu 09.03 i 12.03.2020 

ODN w Oświęcimiu 03.03 i 10.03.2020 

ODN w Tarnowie 10.03 i 17.03.2020 
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Nr formy 49 

Tytuł 
Przygotowanie się do postępowania egzaminacyjnego na stopień 
nauczyciela mianowanego 

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat 
nauczyciele kontraktowi wszystkich typów szkół, przedszkoli i placówek 
odbywający staż na stopień nauczyciela mianowanego 

Treści 
programowe 

 aspekty prawne uzyskiwania stopnia nauczyciela mianowanego 

 sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego 

 ocena pracy nauczyciela kontraktowego – uwarunkowania prawne 

 przygotowanie prezentacji dorobku zawodowego: aspekty 
autoprezentacji, spełnienie wymagań egzaminacyjnych  

 przygotowanie się do egzaminu na stopień nauczyciela 
mianowanego 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

8 89 zł 

ODN w Krakowie 16.03 i 19.03.2020 

ODN w Nowym Sączu 16.03 i 19.03.2020 

ODN w Oświęcimiu 05.03 i 12.03.2020 

ODN w Tarnowie 11.03 i 18.03.2020 

 
 

Nr formy 50 

Tytuł 
Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego na stopień 
nauczyciela dyplomowanego 

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat 
nauczyciele mianowani odbywający staż na stopień nauczyciela 
dyplomowanego 

Treści 
programowe 

 sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego 

 wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela 
dyplomowanego 

 awans zawodowy nauczyciela a ocena jego pracy  

 postępowanie kwalifikacyjne – dokumentacja i rozmowa 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

8 89 zł 

ODN w Krakowie 05.12 i 10.12.2019 

ODN w Nowym Sączu 06.04 i 09.04.2020 

ODN w Oświęcimiu 17.03 i 24.03.2020 

ODN w Tarnowie 12.03 i 19.03.2020 
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Nr formy 51 

Tytuł 
Co nauczyciel odbywający staż na kolejny stopień awansu 
zawodowego powinien wiedzieć o prawie oświatowym? 

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat 
nauczyciele kontraktowi wszystkich typów szkół, przedszkoli i placówek 
odbywający staż na stopień nauczyciela mianowanego 

Treści 
programowe 

 podstawy powstawania prawa oświatowego 

 prawo wewnątrzszkolne – procedury powstawania 

 praktyczna interpretacja wybranych aspektów prawa oświatowego 
pod kątem przygotowania się do postępowania egzaminacyjnego 
i kwalifikacyjnego 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

5 65 zł 

ODN w Krakowie 24.04.2020 

ODN w Nowym Sączu 20.04.2020 

ODN w Oświęcimiu 01.10.2019 

ODN w Tarnowie 15.04.2020 

 
 

Nr formy 52 

Tytuł Opiekun stażu w roli nauczycielskiego mentora 

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat nauczyciele realizujący zadania opiekuna stażu 

Treści 
programowe 

 rola opiekuna stażu w świetle nowych przepisów  

 kompetencje opiekuna stażu 

 warsztat pracy opiekuna – zadania, metody, narzędzia 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

5 65 zł 

ODN w Krakowie 19.09.2019 

ODN w Nowym Sączu 24.10.2019 

ODN w Oświęcimiu 10.09.2019 

ODN w Tarnowie 04.12.2019 
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Nr formy 53 

Tytuł Praktycznie o działaniach innowacyjnych 

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych 

Treści 
programowe 

 aspekt prawny innowacyjności i nowatorstwa w szkole i przedszkolu 

 praktycznie o istocie i rodzajach działań innowacyjnych 

 symulacja konstrukcji działania innowacyjnego 

 przegląd przykładów dobrych praktyk w zakresie innowacyjności 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

5 65 zł 

ODN w Krakowie 10.10.2019 

ODN w Nowym Sączu 17.10.2019 

ODN w Oświęcimiu 25.09.2019 

ODN w Tarnowie 24.10.2019 

 
 

Nr formy 54 

Tytuł Prawa i obowiązki nauczyciela 

Rodzaj formy seminarium 

Adresat nauczyciele szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych 

Treści 
programowe 

 prawa nauczyciela jako pedagoga i pracownika szkoły 

 odpowiedzialność porządkowa, materialna oraz za uchybienie 
godności zawodu nauczyciela 

 odpowiedzialność cywilna związana z bezpieczeństwem uczniów  

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

4 57 zł 

ODN w Krakowie 14.11.2019 

ODN w Nowym Sączu 28.11.2019 

ODN w Oświęcimiu 21.11.2019 

ODN w Tarnowie 08.10.2019 

 



Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

74 

 

 

Nr formy 55 

Tytuł ABC notowania graficznego 

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych 

Treści 
programowe 

 notowanie jako pomoc w uczeniu się 

 alfabet myślenia wizualnego 

 zasady tworzenia notatek graficznych 

 różne możliwości wykorzystania notowania graficznego w pracy 
z uczniami 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

5 65 zł 

ODN w Krakowie 28.11.2019 

ODN w Nowym Sączu 18.10.2019 

ODN w Oświęcimiu 27.11.2019 

ODN w Tarnowie 05.11.2019 

 
 

Nr formy 56 

Tytuł Obserwacja zajęć i ich omawianie z nauczycielem 

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat opiekunowie stażu i inni zainteresowani nauczyciele 

Treści 
programowe 

 obserwacja doradczo-doskonaląca szansą na rozwój nauczyciela 

 cele i zasady obserwacji 

 metody i narzędzia wykorzystywane w obserwacji 

 omawianie obserwowanych zajęć – przekazywanie i przyjmowanie 
informacji zwrotnej. 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

5 65 zł 

ODN w Krakowie 29.10.2019 

ODN w Nowym Sączu 23.04.2020 

ODN w Oświęcimiu 24.10.2019 

ODN w Tarnowie 12.12.2019 
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Nr formy 57 

Tytuł 
„Pamięć jest matką zapamiętywania” – jak zapamiętać szybciej i na 
dłużej? 

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat wszyscy zainteresowani nauczyciele 

Treści 
programowe 

 jak zaciekawić mózg 

 metody i techniki skutecznego zapamiętywania 

 jak trenować pamięć – przykłady dobrych praktyk 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

5 65 zł 

ODN w Krakowie 12.03.2020 

ODN w Nowym Sączu 15.01.2020 

ODN w Oświęcimiu 15.04.2020 

ODN w Tarnowie 10.03.2020 
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DZIAŁ V 

PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ 

PRZEDMIOTOWYCH 
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Nr formy 58 

Tytuł 
Jak rozwijać myślenie matematyczne? – kształcenie kompetencji 
matematycznych dzieci 

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej  

Treści 
programowe 

 rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci. Nauka przez 
zabawę i działanie 

 rozwijanie u dzieci intuicji i kreatywności matematycznej 

 rozwiązywanie zadań matematycznych z wykorzystaniem 
aktywności ruchowej oraz inne nieszablonowe sposoby 
rozwiązywania zadań  

 Matematyczne Stacje Badawcze 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

5 65 zł 

ODN w Krakowie 01.10.2019 

ODN w Nowym Sączu 03.10.2019 

ODN w Oświęcimiu 03.10.2019 

ODN w Tarnowie 08.10.2019 

 
 

Nr formy 59 

Tytuł 
Jak wykorzystać naturalną ciekawość dziecka i podtrzymać zapał 
do liczenia? 

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat nauczyciele wychowania przedszkolnego  

Treści 
programowe 

 osobiste doświadczenia każdego dziecka istotą tworzenia pojęć 
i umiejętności matematycznych 

 organizowanie i wykorzystanie sytuacji spontanicznych 
w przedszkolu i jego otoczeniu do podejmowania aktywności 
matematycznej dzieci 

 przykłady rozwiązań w otoczeniu dziecka zachęcające do liczenia 
 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

4 57 zł 

ODN w Krakowie 14.01.2020 

ODN w Nowym Sączu 06.11.2019 

ODN w Oświęcimiu 21.01.2020 

ODN w Tarnowie 16.01.2020 
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Nr formy 60 

Tytuł 
Aby język giętki powiedział wszystko… – rozwijanie języka uczniów 
w edukacji wczesnoszkolnej 

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Treści 
programowe 

 metody wzbogacania słownictwa – zabawy nie tylko językowe  

 technika swobodnego tekstu i jej zastosowanie w edukacji 
polonistycznej  

 wspieranie aktywności własnej dzieci na bazie indywidualnych 
umiejętności i zainteresowań  

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

8 89 zł 

ODN w Krakowie 17.10 i 22.10.2019 

ODN w Nowym Sączu 21.10 i 24.10.2019 

ODN w Oświęcimiu 20.11 i 25.11.2019 

ODN w Tarnowie 28.11 i 03.12.2019 

 
 

Nr formy 61 

Tytuł Zabawa motorem nauczania języka angielskiego w przedszkolu 

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat nauczyciele języków obcych 

Treści 
programowe 

 oczekiwania podstawy programowej w zakresie języka obcego 
a rozwój dziecka na etapie wychowania przedszkolnego  

 gry i zabawy dostosowane do rozwoju dziecka 

 rymowanki, wierszyki, piosenki w praktyce nauczania 
 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

5 65 zł 

ODN w Krakowie 22.10.2019 

ODN w Nowym Sączu 23.10.2019 

ODN w Oświęcimiu 21.10.2019 

ODN w Tarnowie 25.10.2019 
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Nr formy 62 

Tytuł Jak uczyć języka angielskiego w klasach I-III? 

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat nauczyciele języków obcych 

Treści 
programowe 

 rola gier i zabaw w nauczaniu języka angielskiego w klasach I-III  

 diagnoza umiejętności językowych na poziomie A1 (Europejskie 
Portfolio Językowe) 

 realizacja nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego 
w praktyce nauczania 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

5 65 zł 

ODN w Krakowie 29.10.2019 

ODN w Nowym Sączu 07.10.2019 

ODN w Oświęcimiu 30.10.2019 

ODN w Tarnowie 16.10.2019 

 
 

Nr formy 63 

Tytuł Eureka! Odkrywamy świat wokół nas 

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej  

Treści 
programowe 

 rozwijanie kompetencji przyrodniczych dzieci 

 działania badawcze w obserwacjach i eksperymentach 
przyrodniczych 

 gry i zabawy rozwijające edukację przyrodniczą 

 technika notowania wizualnego jako sposób dokumentowania 
obserwacji 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

5 65 zł 

ODN w Krakowie 05.11.2019 

ODN w Nowym Sączu 19.11.2019 

ODN w Oświęcimiu 13.11.2019 

ODN w Tarnowie 07.11.2019 
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Nr formy 64 

Tytuł Współpraca i współdziałanie dzieci w grach i zabawach ruchowych  

Rodzaj formy warsztaty  

Adresat nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

Treści 
programowe 

 przykłady zabaw ruchowych na świeżym powietrzu i w klasie 

 wykorzystanie nietypowych przyborów podczas ćwiczeń i gier 
ruchowych 

 aktywność ruchowa a rozwijanie kompetencji społecznych 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

5  65 zł 

ODN w Krakowie 19.11.2019 

ODN w Nowym Sączu 27.11.2019 

ODN w Oświęcimiu 09.01.2020 

ODN w Tarnowie 10.12.2019 

 
 

Nr formy 65 

Tytuł Od wymagań edukacyjnych do oceny opisowej w klasach I-III 

Rodzaj formy warsztaty  

Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Treści 
programowe 

 formułowanie wymagań edukacyjnych na pierwszym etapie 
kształcenia 

 różne formy oceny bieżącej wspierającej rozwój dziecka 

 konstruowanie oceny opisowej 
  

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

8  89 zł 

ODN w Krakowie 07.12.2019 

ODN w Nowym Sączu 14.12.2019 

ODN w Oświęcimiu 23.11.2019 

ODN w Tarnowie 26.10.2019 
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Nr formy 66 

Tytuł Poznajemy z dziećmi świat sterowania urządzeniami cyfrowymi  

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

Treści 
programowe 

 algorytmiczne myślenie i programowanie w edukacji 
wczesnoszkolnej w zapisach podstawy programowej 

 wprowadzamy dzieci w świat urządzeń cyfrowych – programowanie 
bez użycia komputera 

 realizacja scen z użyciem sterowania w wizualnym środowisku 
programowania 

 materiały i zasoby internetowe wspierające naukę programowania 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

10 109 zł 

ODN w Krakowie 05.11 i 12.11.2019 

ODN w Nowym Sączu 20.09 i 21.09.2019 

ODN w Oświęcimiu 24.01 i 25.01.2020 

ODN w Tarnowie 17.10 i 24.10.2019 

 
 

Nr formy 67 

Tytuł 
Co zrobić z tablicą interaktywną w edukacji wczesnoszkolnej? 
Cyfrowy niezbędnik dla nauczycieli 

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Treści 
programowe 

 narzędzia i oprogramowanie tablicy interaktywnej 

 jak wizualizować aktywnie? Tworzenie własnych materiałów 
dydaktycznych 

 gry i zabawy z wykorzystaniem tablicy interaktywnej/monitora 
multimedialnego 

 wykorzystanie tablicy interaktywnej do integrowania własnych 
i internetowych zasobów cyfrowych 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

10 109 zł 

ODN w Krakowie 18.11 i 20.11.2019 

ODN w Nowym Sączu 04.10 i 05.10.2019 

ODN w Oświęcimiu 17.04 i 18.04.2020 

ODN w Tarnowie 28.10 i 30.10.2019 
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Nr formy 68 

Tytuł Aktywnie i kreatywnie na matematyce 

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat nauczyciele matematyki klas IV-VIII 

Treści 
programowe 

 aktywizujące metody nauczania matematyki na lekcjach i zajęciach 
pozalekcyjnych 

 praktycznie o motywowaniu do aktywności na matematyce 

 wybrane przykłady atrakcyjnego nauczania matematyki (sytuacje 
dydaktyczne, zadania, ciekawostki…) 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

5 65 zł 

ODN w Krakowie 04.11.2019 

ODN w Nowym Sączu 07.11.2019 

ODN w Oświęcimiu 14.11.2019 

ODN w Tarnowie 12.11.2019 

 
 

Nr formy 69 

Tytuł Wypracowanie argumentacyjne na egzaminie ósmoklasisty 

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat nauczyciele języka polskiego klas IV-VIII szkół podstawowych 

Treści 
programowe 

 aksjologia lektury obowiązkowej jako ośrodek retoryczny 
wypracowania – analiza tekstu 

 tworzenie własnego tekstu – ćwiczenia redakcyjne i kompozycyjne 

 tworzenie własnego tekstu – ćwiczenia argumentacyjne 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

10 109 zł 

ODN w Krakowie 22.10 i 29.10.2019 

ODN w Nowym Sączu 24.09 i 01.10.2019 

ODN w Oświęcimiu 13.11 i 14.11.2019 

ODN w Tarnowie 03.10 i 09.10.2019 
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Nr formy 70  

Tytuł Wypracowanie twórcze na egzaminie ósmoklasisty 

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat nauczyciele języka polskiego klas IV-VIII szkół podstawowych 

Treści 
programowe 

 lektura obowiązkowa jako ośrodek fabuły wypracowania – analiza 
tekstu 

 tworzenie własnego tekstu – ćwiczenia redakcyjne, kompozycyjne, 
językowe 

 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

10 109 zł 

ODN w Krakowie 05.11 i 12.11.2019 

ODN w Nowym Sączu 10.10 i 17.10.2019 

ODN w Oświęcimiu 30.10 i 06.11.2019 

ODN w Tarnowie 16.10 i 23.10.2019 

 
 

Nr formy 71 

Tytuł 
Od logicznego myślenia do wnioskowania – lekcje języka polskiego 
w szkole podstawowej 

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych 

Treści 
programowe 

 rozwijanie twórczości i kreatywności uczniów w czasie lekcji 

 motywowanie do tworzenia wypowiedzi, eliminowanie typowych 
barier w mówieniu i pisaniu 

 uczeń mówi i pisze swobodnie – ćwiczenia w komunikowaniu się 
w różnych sytuacjach 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

8 89 zł 

ODN w Krakowie 05.12 i 11.12.2019 

ODN w Nowym Sączu 03.01 i 07.01.2020 

ODN w Oświęcimiu 10.12 i 16.12.2019 

ODN w Tarnowie 15.01 i 21.01.2020 
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Nr formy 72 

Tytuł 
Trampolina sukcesu – nauczanie drugiego języka obcego 
nowożytnego w szkole podstawowej  

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat nauczyciele języków obcych 

Treści 
programowe 

 rola drugiego języka obcego w szkole podstawowej  

 wymagania szczegółowe nowej podstawy w zakresie języków 
obcych dotyczące drugiego języka obcego a ESOKJ 

 praktyka nauczania języka obcego bez presji egzaminacyjnej  
 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

5 65 zł 

ODN w Krakowie 19.11.2019 

ODN w Nowym Sączu 20.11.2019 

ODN w Oświęcimiu 18.11.2019 

ODN w Tarnowie 22.11.2019 

 
 

Nr formy 73 

Tytuł 
Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego z języka 
obcego dla 4-letnich liceów ogólnokształcących i 5-letnich 
techników 

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat nauczyciele języków obcych 

Treści 
programowe 

 zadania stawiane przed liceum i technikum  

 wymagania szczegółowe nowej podstawy w zakresie języków 
obcych a ESOKJ 

 warunki realizacji podstawy programowej w praktyce nauczania 
 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

5 65 zł 

ODN w Krakowie 25.11.2019 

ODN w Nowym Sączu 25.09.2019 

ODN w Oświęcimiu 19.09.2019 

ODN w Tarnowie 27.09.2019 
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Nr formy 74 

Tytuł Aktywne uczenie języka obcego – rozwiązanie metodyczne 

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat nauczyciele języków obcych 

Treści 
programowe 

 nauczyciel wspiera działania ucznia 

 rozpoznanie potrzeb edukacyjnych ucznia 

 aktywizacja ucznia w praktyce nauczania języka obcego 

 aktywne strategie, metody i techniki – Super Memo 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

5 65 zł 

ODN w Krakowie 01.10.2019 

ODN w Nowym Sączu 02.10.2019 

ODN w Oświęcimiu 26.11.2019 

ODN w Tarnowie 04.10.2019 

 
 

Nr formy 75 

Tytuł Gry planszowe w nauczaniu historii i wiedzy o społeczeństwie 

Rodzaj formy warsztaty  

Adresat nauczyciele klas IV-VIII szkoły podstawowej 

Treści 
programowe 

 nowoczesne gry planszowe. Psychologiczne aspekty gier 

 wykorzystanie gier w kształtowaniu kompetencji społecznych 
uczniów 

 trening umiejętności – konstruowanie gier dostosowanych do 
indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów 

 gra jako temat projektu międzyprzedmiotowego 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

5 65 zł 

ODN w Krakowie 10.03.2020 

ODN w Nowym Sączu 14.03.2020 

ODN w Oświęcimiu 25.03.2020 

ODN w Tarnowie 07.04.2020 
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Nr formy 76 

Tytuł 
Rozwijanie myślenia historycznego u uczniów szkół 
podstawowych 

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat nauczyciele historii szkół podstawowych 

Treści 
programowe 

 chronologia – „piętą achillesową” w nauczaniu historii 

 rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego 

 posługiwanie się pojęciami historycznymi  

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

8 89 zł 

ODN w Krakowie 14.11 i 19.11.2019 

ODN w Nowym Sączu 22.02.2020 

ODN w Oświęcimiu 14.01 i 16.01.2020 

ODN w Tarnowie 22.01 i 23.01.2020 

 
 

Nr formy 77 

Tytuł Jak ciekawie prowadzić lekcje WOS? 

Rodzaj formy warsztaty  

Adresat nauczyciele wiedzy o społeczeństwie 

Treści 
programowe 

 metody aktywizujące w nauczaniu WOS 

 wybrane scenariusze poświęcone roli człowieka w społeczeństwie 

 wybrane scenariusze z działu demokracja i państwo 

 budowa własnych scenariuszy zajęć  

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

8 89 zł 

ODN w Krakowie 07.03.2020 

ODN w Nowym Sączu 04.04.2020 

ODN w Oświęcimiu 16.03 i 18.03.2020 

ODN w Tarnowie 22.02.2020 
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Nr formy 78 

Tytuł 
Doświadczaj, przeżywaj, zdobywaj wiedzę – zajęcia lekcyjne  
i terenowe na przedmiotach przyrodniczych 

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat nauczyciele przyrody, biologii i geografii w szkole podstawowej 

Treści 
programowe 

 przykłady doświadczeń i eksperymentów opartych na wiedzy 
codziennej ucznia  

 jak skonstruować karty pracy, by rozbudzić ciekawość badawczą 
ucznia 

 zasady tworzenia ścieżki dydaktycznej w najbliższej okolicy szkoły 

 zajęcia terenowe – przykłady dobrych praktyk 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

5 65 zł 

ODN w Krakowie 18.02.2020 

ODN w Nowym Sączu 29.01.2020 

ODN w Oświęcimiu 01.04.2020 

ODN w Tarnowie 12.02.2020 

 
 

Nr formy 79 

Tytuł 
Wykorzystywanie strategii kształcenia wyprzedzającego  
w nauczaniu geografii 

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat nauczyciele geografii i inni zainteresowani nauczyciele 

Treści 
programowe 

 strategia kształcenia wyprzedzającego w zapisach nowej podstawy 
programowej 

 kształcenie wyprzedzające – etapowość nabywania kompetencji 

 wykorzystanie internetowego środowiska edukacyjnego i jego 
zasobów 

 trening umiejętności – projektowanie zajęć, działania nauczycieli 
i działania uczniów 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

5 65 zł 

ODN w Krakowie 16.01.2020 

ODN w Nowym Sączu 21.02.2020 

ODN w Oświęcimiu 18.02.2020 

ODN w Tarnowie 04.12.2019 

 
 



Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

90 

 

Nr formy 80 

Tytuł Moje laboratorium 

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat nauczyciele przyrody i biologii szkół podstawowych  

Treści 
programowe 

 przykłady prostych eksperymentów przyrodniczych 

 stosowanie procedury badawczej na zajęciach szkolnych 

 czy wiesz, że… – rozwijanie ciekawości poznawczej uczniów 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

5 65 zł 

ODN w Krakowie 15.10.2019 

ODN w Nowym Sączu 29.10.2019 

ODN w Oświęcimiu 22.10.2019 

ODN w Tarnowie 24.10.2019 

 
 

Nr formy 81 

Tytuł Algorytmika i programowanie – kompetencje przyszłości 

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat nauczyciele informatyki szkół podstawowych 

Treści 
programowe 

 proces tworzenia rozwiązania problemu z użyciem komputera 

 układanie podstawowych algorytmów na liczbach naturalnych, 
wyszukiwanie i porządkowanie informacji zapisanych w podstawie 
programowej 

 realizacja algorytmów przetwarzania informacji w wybranych 
językach programowania  

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

12 130 zł 

ODN w Krakowie 29.11 i 30.11.2019 

ODN w Nowym Sączu 18.10 i 19.10.2019 

ODN w Oświęcimiu 21.02 i 22.02.2020 

ODN w Tarnowie 20.11 i 27.11.2019 
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Nr formy 82 

Tytuł Pierwsze kroki z językiem Python  

Rodzaj formy warsztaty  

Adresat nauczyciele informatyki klas: VII i VIII  

Treści 
programowe 

 miejsce programowania tekstowego w nowej podstawie 
programowej 

 podstawy języka Python: zmienne, operacje wejścia/wyjścia, 
instrukcje warunkowe, pętle i funkcje  

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

16  174 zł 

ODN w Krakowie 14.03 i 28.03.2020 

ODN w Nowym Sączu 11.01 i 25.01.2020 

ODN w Oświęcimiu 25.04 i 09.05.2020 

ODN w Tarnowie 08.02 i 22.02.2020 

 
 

Nr formy 83 

Tytuł Pierwsze kroki z językiem C++  

Rodzaj formy warsztaty  

Adresat nauczyciele informatyki klas: VII i VIII  

Treści 
programowe 

 miejsce programowania tekstowego w nowej podstawie 
programowej 

 podstawy języka C++: typy zmiennych, instrukcje wejścia/wyjścia, 
pliki tekstowe, łańcuchy, korzystanie z instrukcji warunkowej, 
instrukcja switch case, pętle, rekurencja, tablice, własne funkcje  

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

16  174 zł 

ODN w Krakowie 09.11 i 23.11.2019 

ODN w Nowym Sączu 12.10 i 26.10.2019 

ODN w Oświęcimiu 23.05 i 06.06.2020 

ODN w Tarnowie 09.11 i 16.11.2019 
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Nr formy 84 

Tytuł Świetlica szkolna krainą kreatywności i aktywności ucznia 

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat wychowawcy świetlic, zainteresowani nauczyciele 

Treści 
programowe 

 poznajemy się bliżej – zabawy integrujące grupę 

 gry i ćwiczenia rozwijające kreatywność, logiczne myślenie 
i spostrzegawczość 

 story cubes i bricolage – tworzenie opowieści rozwijających fantazję 

 zabawy kartką i ołówkiem, czyli w co się bawili nasi rodzice 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

5 65 zł 

ODN w Krakowie 22.11.2019 

ODN w Nowym Sączu 07.11.2019 

ODN w Oświęcimiu 06.05.2020 

ODN w Tarnowie 14.11.2019 
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DZIAŁ VI 

DORADZTWO ZAWODOWE 

I PRZYGOTOWANIE DO RYNKU 

PRACY 
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Nr formy 85 

Tytuł Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego 

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat 
nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych, doradcy zawodowi, 
pedagodzy i psycholodzy 

Treści 
programowe 

 doradztwo zawodowe – aktualne uwarunkowania formalno-prawne 

 zadania i rola doradztwa zawodowego w przedszkolu i szkole 

 monitorowanie potrzeb w zakresie realizacji doradztwa zawodowego 

 zasoby, metody i narzędzia służące realizacji zadań z zakresu 
doradztwa zawodowego 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

5 65 zł 

ODN w Krakowie 07.10.2019 

ODN w Nowym Sączu 26.10.2019 

ODN w Oświęcimiu 19.09.2019 

ODN w Tarnowie 24.09.2019 

 
 

Nr formy 86 

Tytuł Kompetencje uczniów a wymagania rynku pracy  

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat 
doradcy zawodowi, pedagodzy i inni nauczyciele realizujący zadania  
z zakresu doradztwa zawodowego 

Treści 
programowe 

 kompetencje kluczowe a wymagania pracodawców 

 trendy na rynku pracy w Polsce i na świecie  

 umiejętności i kompetencje (twarde i miękkie) poszukiwane na rynku 
pracy  

 jak przygotować młodzież na wyzwania, które stawia współczesny 
rynek pracy  

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

5 65 zł 

ODN w Krakowie 11.02.2020 

ODN w Nowym Sączu 19.02.2020 

ODN w Oświęcimiu 17.03.2020 

ODN w Tarnowie 01.10.2019 
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Nr formy 87 

Tytuł Zabawy twórcze dla dzieci związane z zawodami 

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Treści 
programowe 

 orientacja zawodowa w edukacji wczesnoszkolnej 

 gry logiczne, łamigłówki, zagadki i zabawy słowne związane 
z zawodami 

 zawody i rekwizyty – tworzenie mapy myśli, rozwiązywanie 
krzyżówek, rebusów i kalamburów 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

5 65 zł 

ODN w Krakowie 09.10.2019 

ODN w Nowym Sączu 10.10.2019 

ODN w Oświęcimiu 16.10.2019 

ODN w Tarnowie 23.10.2019 

 
 

Nr formy 88 

Tytuł 
Co uczeń szkoły podstawowej powinien wiedzieć o szkole 
branżowej? 

Rodzaj formy seminarium  

Adresat  doradcy zawodowi zatrudnieni w szkołach podstawowych 

Treści 
programowe 

 struktura szkolnictwa branżowego w Polsce 

 klasyfikacja zawodów – pomoc w wyborze zawodu 

 dualny system kształcenia 

 współpraca szkół branżowych z pracodawcami i organizacjami 
pracodawców 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

4 57 zł 

ODN w Krakowie 04.11.2019 

ODN w Nowym Sączu 08.04.2020 

ODN w Oświęcimiu 05.11.2019 

ODN w Tarnowie 03.03.2020 
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DZIAŁ VII 

TECHNOLOGIE  

INFORMACYJNO-

KOMUNIKACYJNE  

W PRAKTYCE SZKOLNEJ 
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Nr formy 89 

Tytuł Jakich narzędzi TIK użyć, by uczynić lekcję ciekawszą? 

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat nauczyciele różnych przedmiotów wszystkich etapów edukacyjnych 

Treści 
programowe 

 aktualne przepisy dotyczące prawa autorskiego 

 przegląd bezpłatnych aplikacji edukacyjnych wykorzystywanych do 
wzbogacania dydaktyki 

 efektywne wykorzystanie zasobów edukacyjnych w codziennej 
pracy z uczniami 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

5 65 zł 

ODN w Krakowie 03.10.2019 

ODN w Nowym Sączu 07.11.2019 

ODN w Oświęcimiu 10.10.2019 

ODN w Tarnowie 27.09.2019 

 
 

Nr formy 90 

Tytuł 
„QReatywna lekcja” – czyli jak wykorzystać kody QR w pracy 
nauczyciela? 

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat wszyscy zainteresowani nauczyciele  

Treści 
programowe 

 czym jest kod QR 

 tworzenie i edytowanie kodów QR 

 przykłady zastosowań dydaktycznych 

 tworzenie własnych projektów dydaktycznych z zastosowaniem 
funkcjonalności kodów QR 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

5 65 zł 

ODN w Krakowie 25.02.2020 

ODN w Nowym Sączu 13.11.2019 

ODN w Oświęcimiu 27.03.2020 

ODN w Tarnowie 10.02.2020 
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Nr formy 91 

Tytuł Wykorzystanie narzędzi Google w pracy nauczyciela i wychowawcy 

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych 

Treści 
programowe 

 charakterystyka narzędzi Google wykorzystywanych jako platforma 
edukacyjna 

 praktyczne zastosowanie narzędzi Google w pracy nauczyciela 

 tworzenie i edycja narzędzi dydaktycznych z wykorzystaniem 
platformy Google 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

5 65 zł 

ODN w Krakowie 11.12.2019 

ODN w Nowym Sączu 21.11.2019 

ODN w Oświęcimiu 02.12.2019 

ODN w Tarnowie 04.12.2019 

 
 

Nr formy 92 

Tytuł 
Komputerowe ABC wizualizacji w szkole – czyli jak uczyć obrazem 
cyfrowych tubylców?  

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat wszyscy zainteresowani nauczyciele 

Treści 
programowe 

 źródła pozyskiwania grafiki na zajęcia lekcyjne z uwzględnieniem 
poszanowania praw autorskich 

 podstawy obróbki obrazu cyfrowego w wybranych darmowych 
programach komputerowych 

 zasady dobrej wizualizacji 

 prezentacja i publikacja treści w oparciu o popularne narzędzia 
i aplikacje 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

10 109 zł 

ODN w Krakowie 13.02 i 20.02.2020 

ODN w Nowym Sączu 03.12 i 10.12.2020 

ODN w Oświęcimiu 16.04 i 23.04.2020 

ODN w Tarnowie 11.02 i 18.02.2020 
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Nr formy 93 

Tytuł 
Studio filmowe w nauczycielskim kantorku – prosty montaż 
filmowy na potrzeby lekcji 

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat Nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych 

Treści 
programowe 

 ABC gramatyki języka filmowego, czyli o czym pamiętać tworząc 
własny film 

 darmowe narzędzia do podstawowej obróbki materiału filmowego 

 podstawowe umiejętności montażu materiału filmowego – 
ćwiczenia. 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

8 89 zł 

ODN w Krakowie 14.12.2019 

ODN w Nowym Sączu 14.12.2019 

ODN w Oświęcimiu 28.03.2020 

ODN w Tarnowie 07.12.2019 

 
 

Nr formy 94 

Tytuł Alternatywa dla PowerPointa i Prezi – prezentacje on-line 

Rodzaj formy warsztaty  

Adresat nauczyciele różnych przedmiotów wszystkich etapów edukacyjnych 

Treści 
programowe 

 zasady tworzenia prezentacji 

 przegląd darmowych aplikacji sieciowych 

 tekst, grafika i zdjęcia 

 filmy, dźwięki, animacje 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

10 109 zł 

ODN w Krakowie 15.11 i 16.11.2019 

ODN w Nowym Sączu 22.11 i 23.11.2019 

ODN w Oświęcimiu 06.12 i 07.12.2019 

ODN w Tarnowie 10.01 i 17.01.2020 
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Nr formy 95 

Tytuł 
Uniwersalne oprogramowanie do tablic interaktywnych. Technika 
i metodyka pracy 

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych 

Treści 
programowe 

 jak pracować na dowolnej tablicy interaktywnej  

 Open Sankore – darmowy program tablic i ekranów dotykowych 

 szablony do przygotowania interaktywnych ćwiczeń 

 dokumentowanie pracy ucznia i nauczyciela na tablicy interaktywnej 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

6 75 zł 

ODN w Krakowie 18.01.2020 

ODN w Nowym Sączu 14.09.2019 

ODN w Oświęcimiu 26.10.2019 

ODN w Tarnowie 23.10.2019 

 
 

Nr formy 96 

Tytuł Programowanie komputerowe od podstaw 

Rodzaj formy warsztaty 

Adresat nauczyciele różnych przedmiotów wszystkich etapów edukacyjnych 

Treści 
programowe 

 wprowadzenie do algorytmiki i programowania 

 programowanie w dostępnych darmowych środowiskach 
programowania  

 przykłady realizacji ciekawych projektów algorytmicznych, w tym 
maszyn i urządzeń użytkowych 

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

8 89 zł 

ODN w Krakowie 12.10.2019 

ODN w Nowym Sączu 16.11.2019 

ODN w Oświęcimiu 19.10.2019 

ODN w Tarnowie 24.09 i 01.10.2019 
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Nr formy 97 

Tytuł Uczymy się programować wizualnie w środowisku Scratch  

Rodzaj formy warsztaty  

Adresat 
nauczyciele edukacji informatycznej oraz wszyscy zainteresowani 
nauczyciele 

Treści 
programowe 

 miejsce programowania wizualnego w nowej podstawie 
programowej  

 Scratch jako przykład środowiska do programowania wizualnego  

 programowanie wizualne prostych sytuacji i historyjek oraz 
sekwencji poleceń sterujących obiektem na ekranie komputera  

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

8  89 zł 

ODN w Krakowie 07.12.2019 

ODN w Nowym Sączu 23.09 i 25.09.2019 

ODN w Oświęcimiu 28.09.2019 

ODN w Tarnowie 08.10 i 15.10.2019 

 
 

Nr formy 98 

Tytuł 
Programujemy wizualnie w środowisku Scratch na drugim etapie 
edukacyjnym  

Rodzaj formy warsztaty  

Adresat 
nauczyciele informatyki drugiego etapu edukacyjnego oraz wszyscy 
zainteresowani nauczyciele 

Treści 
programowe 

 miejsce programowania wizualnego w nowej podstawie 
programowej  

 Scratch jako przykład środowiska do programowania wizualnego  

 programowanie wizualne historyjek i rozwiązań problemów  

 realizacja prostych algorytmów z wykorzystaniem poleceń 
sekwencyjnych, warunkowych i iteracyjnych oraz zdarzeń  

Informacje 
organizacyjne 

Liczba 
godzin 

Cena Terminy 

8  89 zł 

ODN w Krakowie 11.01.2020 

ODN w Nowym Sączu 19.11 i 20.11.2019 

ODN w Oświęcimiu 14.12.2019 

ODN w Tarnowie 22.10 i 29.10.2019 
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KONFERENCJE, PROGRAMY, 
KONKURSY 



Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

106 

 



INFORMATOR 2019/2020 

107 

 

KONFERENCJE ORGANIZOWANE PRZEZ MCDN 

 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie: 

VII REGIONALNA KONFERENCJA „NAUCZYCIELSKIE PASJE INSPIRACJĄ 

DLA UCZNIA” 

Kraków, IV kwartał 2019 r. 

W czasie konferencji prezentujemy ciekawe, nieszablonowe działania nauczycieli, 

które przekładają się na rozwój zainteresowań i umiejętności uczniów. 

 

IX SALON WYDAWCÓW „EDUKACJA XXI WIEKU” 

Kraków, I kwartał 2020 r. 

W czasie konferencji propagujemy nowe trendy w nauczaniu: zapewniamy wykłady 

i prelekcje z udziałem ekspertów, specjalistów oraz pracowników nauki; 

rozpowszechniamy nowe pozycje wydawnicze, programy i rozwiązania 

technologiczne.  

 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu: 

„PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH 

I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH” 

Nowy Sącz, październik 2019 r. 

W czasie konferencji specjaliści w zakresie bezpieczeństwa omówią praktyczne 

rozwiązania dla szkół i placówek. 

 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu: 

ED SHEERAN CZY „GRA O TRON”? – POPKULTURA W NAUCZANIU 

JĘZYKÓW OBCYCH  

Oświęcim, październik 2019 r. 

Konferencja poświęcona celowości oraz praktycznemu zastosowaniu elementów 

kultury popularnej w nauczaniu języków obcych.  
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Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie: 

Program „PIĘKNO CZŁOWIEKA – KONTEKSTY WYCHOWANIA” 

Celem tego przedsięwzięcia edukacyjnego o interdyscyplinarnym charakterze jest 

szerokie, wieloaspektowe spojrzenie na wychowanie młodego człowieka 

i wypracowanie praktycznych rozwiązań w zakresie budowania edukacyjnej 

przestrzeni aksjologicznej placówki oświatowej. Prelegenci podczas planowanych 

konferencji i seminariów, podejmując refleksję o pięknie natury i pięknie tworzonym 

przez człowieka, będą debatować między innymi nad sposobami realizacji 

wychowania przez sztukę oraz poszukiwać różnych przejawów piękna nie tylko 

w szkole i przedszkolu, ale również w otoczeniu placówki oświatowej. 

 

KONFERENCJA „SZTUKA JAKO KOMPONENT PROCESU WYCHOWANIA” 

Tarnów, 7 października 2019 r., Sala Lustrzana Miasta Tarnowa 

 

KONFERENCJA „ŚWIAT WARTOŚCI DZIECKA. DZIECKO W ŚWIECIE 

WARTOŚCI” 

Tarnów, 4 listopada 2019 r., aula PWSZ w Tarnowie  
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AKADEMIA 

DZIEDZICTWA 

Kresów Wschodnich 

Rzeczypospolitej 

 

Celem projektu jest: 

 pogłębienie wiedzy nauczycieli w zakresie szeroko rozumianego dziedzictwa 

kulturowego i historycznego Kresów Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, 

 przygotowanie szkolnych koordynatorów do podejmowania inicjatyw 

edukacyjnych w wyżej wymienionym zakresie, w tym organizacji wyjazdów 

edukacyjnych młodzieży na Kresy. 

 

Akademia adresowana jest do nauczycieli z Małopolski, pracujących z młodzieżą 

w wieku 12-20 lat. Obejmuje kurs (40 godzin) oraz wyjazd edukacyjno-

szkoleniowy (5 dni) na Kresy. Akademia finansowana jest z budżetu Województwa 

Małopolskiego, a nauczyciele pokrywają część kosztów w wysokości 200 zł na 

osobę. 

 

Kurs Dziedzictwo Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej 

Miejsce i harmonogram realizacji kursu: siedziba MCDN, ul. Lubelska 23 w Krakowie 

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe. Przygotowanie wniosku wizowego. 

Wykład monograficzny Film Warsztaty 

Historia Kresów Północno-
Wschodnich do 1918 roku 

fragmenty „Nad Niemnem” z 
komentarzem historycznym 

Przedstawienie literatury 
tematycznej dotyczącej 
Kresów Północno-
Wschodnich 

Historia Kresów Północno-
Wschodnich lat 1918-2018 

„Niemen – rzeka niezgody” 

Planowanie wyjazdów 
edukacyjnych – podstawowe 
informacje dotyczące 
Białorusi 

Wielkie rody, wielcy ludzie 
Kresów Północno-
Wschodnich 

„Wołczyn” 
Planowanie wycieczki 
śladami wielkich Polaków na 
Białorusi 

Historia i kultura Grodna „Obrona Grodna” 
Grodno – opracowanie trasy 
zwiedzania miasta 

Zabytki historii i kultury 
polskiej na Białorusi – część 
północna 

„Kuropaty – droga sumienia” 

Planowanie wycieczki 
śladami polskich cmentarzy 
wojennych i miejsc pamięci 
na Białorusi lat 1914-1953  

Zabytki historii i kultury 
polskiej na Białorusi – część 

„Twierdza brzeska” 
Planowanie wycieczki 
śladami architektury 
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południowa rezydencjonalnej na 
Białorusi 

Sanktuaria, kościoły i inne 
miejsca kultu religijnego na 
Białorusi 

„Andrzej Bobola – widzialne 
i niewidzialne” 

Planowanie wycieczki 
śladami polskich świętych  
i błogosławionych na 
Białorusi  

Współczesność Polaków na 
Białorusi – problemy  
i wyzwania 

„Białoruś nieukorzona” 
Dyskusja panelowa „Dokąd 
zmierza Białoruś?” 

Ewaluacja Akademii Dziedzictwa Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej. Projektowanie 
zajęć i wyjazdu młodzieży szkolnej na Kresy. 

 

Wyjazd edukacyjno-szkoleniowy nauczycieli na Białoruś 

Termin: 22-26 września 2019 r. 

Trasa wyjazdu: Kraków – Grodno – Sopoćkinie – Bohatyrowicze – Nowogródek – 

Wasyliszki – Bolcieniki – Bieniakonie – Mir – Nieśwież – Zaosie – jezioro Świteź – 

Baranowicze – Różana – Kosów Poleski – Kraków.  

W ramach Akademii organizator zapewnia wyspecjalizowaną, naukową opiekę 

merytoryczną i szkoleniową. 

 

Regulamin Akademii Kresy zamieszczony jest na stronie www.mcdn.edu.pl 

 

 

 

Koordynatorzy: 

Halina Wesołowska, MCDN Kraków, ul. Lubelska 23, tel. +48 608 020 201 

h.wesolowska@mcdn.edu.pl 

Daria Grodzka, MCDN Kraków, ul. Lubelska 23, tel. +48 694 460 133 

d.grodzka@mcdn.edu.pl 

Robert Kulpa, MCDN Kraków, ul. Lubelska 23, tel. +48 12 61 71 109  

r.kulpa@mcdn.edu.pl 

mailto:h.wesolowska@mcdn.edu.pl
mailto:d.grodzka@mcdn.edu.pl
mailto:r.kulpa@mcdn.edu.pl


INFORMATOR 2019/2020 

111 

 

 

„MAŁOPOLSKIE TALENTY”  

PROJEKT WSPARCIA UCZNIÓW ZDOLNYCH 

 

Od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2022 r. Małopolskie Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli uczestniczy w realizacji projektu „Małopolskie Talenty”, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 

2014-2020, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 

Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu C.2 Koordynacja w regionie działań 

związanych ze wsparciem uczniów zdolnych. Liderem projektu jest 

Województwo Małopolskie – Departament Edukacji, a Małopolskie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli ma status realizatora. 

 

Celem projektu jest stworzenie warunków do rozwoju uzdolnień z zakresu 

kluczowych kompetencji przedmiotowych (język angielski, nauki matematyczno-

przyrodnicze, przedsiębiorczość, technologie informacyjno-komunikacyjne) oraz 

wsparcie rozwoju kluczowych kompetencji ponadprzedmiotowych (kompetencje 

społeczne i uczenia się) u uczniów zdolnych klas 4-8 szkół podstawowych, uczniów 

klas gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu 

całego województwa małopolskiego. 

 

Główną grupą docelową w projekcie są: 

 uczennice i uczniowie szkół objętych wsparciem w ramach projektów 

konkursowych poddziałania 10.1.5, typ C; 

 nauczyciele i nauczycielki Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych (CWUZ), 

prowadzonych w ramach projektów konkursowych poddziałania 10.1.5, typ C. 

 

Projekt bazuje na rozwiązaniach merytorycznych i organizacyjnych wypracowanych 

jako oceniony pozytywnie produkt innowacyjnego projektu DiAMEnT, realizowanego 

przez Województwo Małopolskie ramach POKL w latach 2009-2014. 

 

W ramach projektu realizowane są 

dla uczennic i uczniów: 

 diagnoza uzdolnień kierunkowych w zakresie kluczowych kompetencji 

przedmiotowych objętych projektem, prowadząca do wyłonienia osób, które 
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zostaną objęte wsparciem CWUZ w ramach projektów konkursowych 

poddziałania 10.1.5, typ C; 

 Fora Młodych Talentów umożliwiające wymianę doświadczeń oraz integrację 

między uczennicami i uczniami zdolnymi, jak również inspirujące do rozwoju 

talentów poprzez kontakty z wybitnymi przedstawicielami różnych dziedzin życia 

naukowego i społecznego;  

 Letnie Szkoły Młodych Talentów wspierające nabywanie kompetencji 

interdyscyplinarnego podejścia do zagadnień naukowych pod opieką ekspertów 

i przedstawicieli środowiska naukowego; 

 konkursy na najlepszy projekt edukacyjny zrealizowany w CWUZ służące 

prezentacji dorobku zespołów uczniowskich objętych zajęciami oraz promocji ich 

osiągnięć w środowisku lokalnym. 

dla nauczycielek i nauczycieli: 

 warsztaty dla nauczycielek i nauczycieli CWUZ przygotowujące do prowadzenia 

zajęć z uczennicami i uczniami z zakresu kluczowych kompetencji 

przedmiotowych; 

 warsztaty dla nauczycielek i nauczycieli CWUZ przygotowujące do prowadzenia 

zajęć z uczniami i uczennicami z zakresu kluczowych kompetencji 

ponadprzedmiotowych; 

 sieci współpracy i samokształcenia służące wymianie doświadczeń i wsparciu 

merytoryczno-metodycznemu nauczycielek i nauczycieli CWUZ; 

 wizyty monitorujące merytoryczne i metodyczne aspekty zajęć prowadzonych 

w CWUZ, poświęcone konsultacjom i doradztwu; 

 konsultacje indywidualne służące wsparciu w rozwiązywaniu bieżących 

problemów w pracy z uczniami i uczennicami zdolnymi w CWUZ.  

Dodatkowo projekt przewiduje: 

 prowadzenie akredytacji CWUZ funkcjonujących w ramach projektów 

konkursowych poddziałania 10.1.5, typ C pod kątem spełnienia standardów 

organizacyjnych i merytorycznych niezbędnych do zapewnienia wysokiej jakości 

zajęć dla uczniów zdolnych; 

 prowadzenie certyfikacji nauczycieli prowadzących zajęcia w CWUZ 

funkcjonujących w ramach projektów konkursowych poddziałania 10.1.5, 

typ C  pod kątem spełnienia wymagań akredytacyjnych; 

 współpracę z realizatorami projektów konkursowych poddziałania 10.1.5, 

typ C w zakresie tworzenia i koordynacji działalności CWUZ. 

Szczegółowe informacje 

w sprawach związanych z koordynacją działalności Centrów Wsparcia Uczniów 

Zdolnych oraz diagnozy uzdolnień uczniów:  
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 Biuro Lidera projektu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, 

Departament Edukacji, os. Teatralne 4a, Kraków, tel. +48 12 61 60 700, e-mail: 

sekretariat@umwm.pl 

 

w sprawach związanych z organizacją diagnozy uzdolnień, szkoleniami 

i wsparciem nauczycieli Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych, organizacją 

Forów Młodych Talentów, Letniej Szkoły Młodych Talentów, konkursów na 

najlepszy projekt edukacyjny zrealizowany w CWUZ: 

 

 Biuro Merytoryczne Realizatora projektu w Małopolskim Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli, ul. Jagiellońska 61, Nowy Sącz, tel. +48 18 440 81 63, e-mail: 

malopolskietalenty@mcdn.edu.pl 

 

 

Szczegółowe informacje na temat działań projektowych można znaleźć na 

stronie: www.malopolskietalenty.pl 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sekretariat@umwm.pl
mailto:malopolskietalenty@mcdn.edu.pl
http://www.malopolskietalenty.pl/
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GOLDEN FIVE 

(Złota Piątka) 

Program wychowawczo-profilaktyczny 

 

 

Program został zamieszczony w Banku Programów i Projektów Ministerstwa 

Edukacji Narodowej: 

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/programy-i-projekty 

 

Program „Golden Five” jest szczególnie polecany tym szkołom i placówkom, 

które są zainteresowane wzmocnieniem działań wychowawczych.  

 

Celem programu jest wspomaganie osiągnięć szkolnych i rozwój osobisty uczniów, 

zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem.  

 

Adresaci programu: 

 nauczyciele, zwłaszcza wychowawcy uczniów w wieku 11-15 lat. 

 

Program „Golden Five” podnosi kompetencje nauczycieli w następujących 

obszarach:  

 sprawne zarządzanie klasą; 

 budowanie dobrych relacji z uczniami; 

 kreowanie dobrego klimatu w klasie;  

 indywidualizowanie nauczania w celu zwiększenia motywacji uczniów do nauki; 

 budowanie relacji z rodzicami, zachęcanie ich do współpracy. 

 

Efekty realizacji programu „Golden Five” w szkole:  

 uczniowie osiągają lepsze wyniki w nauce;  

 w klasie panuje przyjazny klimat, grupa jest zintegrowana;  

 uczniowie czują więź ze szkołą;  

 uczniowie wchodzą w poprawne relacje interpersonalne; 

 nauczyciele są wyposażeni w narzędzia do pracy wychowawczej; 

 nauczyciele kompetentnie radzą sobie ze zróżnicowaniem w klasie. 

 

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/programy-i-projekty/
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Szkoły i nauczyciele realizujący program otrzymują odpowiednio: 

dyplom „Złotej Szkoły” i dyplom „Złotego Nauczyciela” 

 

Zapraszamy do realizacji – kontakt z instruktorami:  

 

MCDN ODN w Oświęcimiu 
Ilona Dudzik-Garstka 
tel. +48 33 844 43 14 w. 37 
e-mail: i.garstka@oswiecim.mcdn.edu.pl 

 

MCDN ODN w Krakowie 
Mariola Kozak  
tel. +48 12 422 43 81, +48 513 042 373 
e-mail: m.kozak@krakow.mcdn.edu.pl 

 

mailto:i.garstka@oswiecim.mcdn.edu.pl
mailto:m.kozak@krakow.mcdn.edu.pl
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FALOCHRON  

program profilaktyki wczesnej  
wobec zachowań ryzykownych  
dzieci i młodzieży 

 

 

Program został zamieszczony w Banku Programów i Projektów Ministerstwa 

Edukacji Narodowej: 

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/programy-i-projekty 

 

Cele programu „Falochron”:  

1. Podniesienie kompetencji dzieci i młodzieży w obszarze m.in. kształtowania 

właściwych postaw, komunikacji interpersonalnej, asertywności, współpracy  

w grupie, radzenia sobie ze stresem oraz agresją. 

2. Zmniejszenie liczby uczniów sięgających po dopalacze oraz alkohol. 

3. Podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji nauczycieli oraz pracowników 

instytucji okołoszkolnych z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych. 

4. Podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji rodziców w zakresie postępowania 

z dzieckiem narażonym na zachowania ryzykowne. 

 

Realizacja szkolnego „Falochronu”: 

 przeprowadzenie rzetelnej diagnozy w szkole, 

 stworzenie programu profilaktycznego „Falochron” dla konkretnej szkoły,  

 praca w szkole w oparciu o szkolny „Falochron”, 

 superwizje – konsultacje z instruktorem programu, 

 bieżąca analiza wszystkich wniosków i analiz płynących ze szkoły. 

 

 

Kontakt:  

MCDN ODN w Krakowie 

Mariola Kozak  

tel. +48 12 422 43 81, +48 513 042 373 

e-mail: m.kozak@krakow.mcdn.edu.pl 

 

 

„FALOCHRON” TO POMYSŁ NA SKUTECZNĄ PROFILAKTYKĘ REALIZOWANĄ 
W KONKRETNEJ SYTUACJI W OPARCIU O AKTUALNĄ WIEDZĘ NAUKOWĄ 

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/programy-i-projekty/
mailto:m.kozak@krakow.mcdn.edu.pl
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„Kreatywny nauczyciel” 

konkurs dla innowacyjnych nauczycieli 

Konkurs „Kreatywny nauczyciel” to konkurs promujący nauczycieli, którzy 

z misją i wielkim oddaniem wykonują swój zawód, wychowując kolejne 

pokolenie Małopolan.  

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli jako publiczna, wojewódzka 

placówka doskonalenia, wspierająca nowatorskie inicjatywy nauczycieli, zainicjowało 

w 2009 r. regionalny konkurs pt. „Kreatywny nauczyciel”. Celem konkursu jest 

upowszechnianie podjętych i realizowanych innowacyjnych rozwiązań w pracy 

pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą oraz promocja sylwetek nauczycieli, którzy 

inicjują i wdrażają kreatywne działania edukacyjne. Adresatami są nauczyciele 

publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz  szkół z województwa małopolskiego, 

wyróżniający się zaangażowaniem w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

Realizując pierwszą edycję konkursu dziesięć lat temu, MCDN włączyło się 

w obchody Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji w Polsce, który miał 

uświadomić wszystkim, że kreatywność i innowacyjność są kluczem nie tylko do 

gospodarczego, naukowego czy kulturowego rozwoju regionów i krajów, ale także 

indywidualnego rozwoju każdego człowieka.  

Druga edycja (2010 r.) miała na celu upowszechnianie przykładów dobrej praktyki 

pedagogicznej w zakresie kształtowania w sposób twórczy postaw patriotycznych 

i obywatelskich młodego pokolenia Małopolan. Idea konkursu wpisała się 

w Małopolski Program Edukacji Patriotycznej i Obywatelskiej.  

Celem trzeciej edycji w roku szkolnym 2011/2012, nad którą honorowy patronat objął 

Małopolski Kurator Oświaty, było promowanie przykładów dobrej praktyki 

pedagogicznej w zakresie rozwijania ekspresji plastycznej, muzycznej 

i dramatycznej, a także wrażliwości, kreatywnego myślenia i twórczego działania 

uczniów.  

Kolejna edycja konkursu odbyła się w roku szkolnym 2012/2013, a jej głównym 

zamierzeniem było propagowanie przykładów dobrej praktyki pedagogicznej 

w obszarze rozwijania kompetencji matematycznych oraz kreatywnego myślenia 

uczniów.  

W 2013 r. została ogłoszona piąta edycja, a jej celem było upowszechnianie 

przykładów dobrej praktyki pedagogicznej w zakresie rozwijania kompetencji 

społecznych i obywatelskich dzieci i młodzieży oraz promowanie działań nauczycieli. 

Idea konkursu wpisała się w założenia obchodów Europejskiego Roku Obywateli 

2013, który przypadał w istotnym momencie integracji europejskiej – w 20. rocznicę 
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ustanowienia obywatelstwa UE (wprowadzonego Traktatem z Maastricht w 1993 r.) i 

w roku poprzedzającym wybory do Parlamentu Europejskiego. 

Celem kolejnej edycji, zrealizowanej w roku szkolnym 2014/2015, nad którą 

honorowy patronat objęli Marszałek Województwa Małopolskiego i Małopolski 

Kurator Oświaty, było upowszechnianie nowatorskich i różnorodnych przykładów 

rozwiązań w zakresie popularyzowania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, 

promowanie działań nauczycieli oraz propagowanie inicjatyw na rzecz podnoszenia 

jakości i atrakcyjności kształcenia. Idea konkursu wpisała się w założenia 

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020, ogłoszonego przez 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury, Instytut 

Książki oraz Bibliotekę Narodową.  

W roku szkolnym 2015/2016 nauczyciele zostali zaproszeni do udziału w siódmej 

edycji konkursu, która odbyła się pod patronatem Marszałka Województwa 

Małopolskiego, Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz Pienińskiego Parku 

Narodowego. Głównym zamierzeniem tej edycji było upowszechnianie przykładów 

dobrej praktyki pedagogicznej w zakresie rozwijania wśród dzieci i młodzieży 

umiejętności i postaw mających na celu poszanowanie środowiska przyrodniczego 

oraz zrozumienie idei zrównoważonego rozwoju. Edukacja matematyczna 

i przyrodnicza w kształceniu ogólnym była jednym z podstawowych kierunków 

realizacji polityki oświatowej państwa, określonym przez Ministra Edukacji 

Narodowej. Konkurs został objęty patronatem medialnym wydawnictwa „Bliżej 

Przedszkola” i miesięcznika MCDN „Hejnał Oświatowy”.  

Celem ósmej edycji konkursu, którą honorowym patronatem objęli Marszałek 

Województwa Małopolskiego i Małopolski Kurator Oświaty, było upowszechnianie 

przykładów dobrej praktyki pedagogicznej w zakresie propagowania zdrowego stylu 

życia i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz promowanie kreatywnych 

nauczycieli podejmujących różnorodne działania edukacyjne na rzecz 

wszechstronnego rozwoju psychomotorycznego młodych ludzi i kształtowania 

prawidłowych postaw wobec zajęć ruchowych.  

W roku szkolnym 2017/2018 odbyła się dziewiąta odsłona konkursu, tym razem pod 

hasłem „Wychowanie do wartości”. Głównym jej zamierzeniem było propagowanie 

działań edukacyjnych istotnych dla kształtowania postaw dzieci i młodzieży, 

ukierunkowanych na wartości dobro – prawda – piękno oraz promowanie 

kreatywnych nauczycieli, którzy podejmują różnorodne przedsięwzięcia edukacyjne 

służące formowaniu postaw i wprowadzaniu młodych ludzi w świat wartości. Konkurs 

odbył się pod honorowym patronatem Wojewody Małopolskiego i Marszałka 

Województwa Małopolskiego. 

Dziesiąta, jubileuszowa edycja konkursu, pod honorowym patronatem Marszałka 

Województwa Małopolskiego, miała na celu upowszechnianie wartościowych praktyk 

dydaktyczno-wychowawczych, które pozwalają na rozszerzanie wiedzy o kulturze, 
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historii, tradycji i walorach przyrodniczych środowiska lokalnego; odkrywanie 

wartości, jakie tkwią w kulturowym, historycznym i przyrodniczym środowisku dziecka 

i ucznia, pomoc w identyfikowaniu się z nimi oraz promowanie kreatywnych 

nauczycieli, którzy wyróżniają się w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej 

poszukiwaniem i wdrażaniem ciekawych rozwiązań pedagogicznych. Konkurs został 

objęty patronatem medialnym Wydawnictwa „Bliżej Przedszkola”, Wydawnictwa 

Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwa Papilon i miesięcznika MCDN „Hejnał 

Oświatowy”.  

Oceny przedsięwzięć dokonuje komisja konkursowa składająca się z pracowników 

naukowych, nauczycieli praktyków i nauczycieli – konsultantów Małopolskiego 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Prace laureatów wszystkich edycji konkursu 

zostały opublikowane w „Hejnale Oświatowym”.  

Uczestnictwo w konkursie „Kreatywny Nauczyciel” jest cenną okazją do 

upowszechniania przykładów dobrej praktyki pedagogicznej, zintegrowania 

środowiska nauczycieli i jego aktywizacji oraz przyczynia się do podnoszenia jakości 

kształcenia w małopolskich placówkach edukacyjnych. Konkurs promuje twórczych, 

innowacyjnych nauczycieli, którzy są zainteresowani dalszym rozwojem własnego 

warsztatu pracy. Nagrody, które trafiają w ręce laureatów konkursu, to nie tylko 

wyróżnienie, ale przede wszystkim docenienie ich trudu i oddania w codziennej 

pracy.  

 
Nauczyciele – laureaci X edycji konkursu, dyrektorzy przedszkoli i szkół 
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W roku szkolnym 2019/2020 zapraszamy twórczych nauczycieli do udziału 

w kolejnej edycji konkursu 

 
 
 
 
 

Kontakt:  

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

Daria Grodzka  

koordynator konkursu 

tel. +48 12 61 71 111 

e-mail: d.grodzka@mcdn.edu.pl 

mailto:d.grodzka@mcdn.edu.pl
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Miesięcznik MCDN „Hejnał Oświatowy” 

 
 

„Hejnał Oświatowy”, wydawany przez 

Małopolskie Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli, ukazuje się nieprzerwanie od 

1991 r. Miesięcznik kontynuuje tradycje 

czasopisma „Przegląd Oświatowo-

Wychowawczy”, istniejącego w latach 1974-

1990. 

 

Czasopismo adresowane jest do nauczycieli, 

dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz 

wszystkich zainteresowanych sprawami oświaty. 

„Hejnał Oświatowy” integruje i wspiera 

nauczycieli, jest otwarty na zmiany zachodzące 

w rzeczywistości oświatowej. Zadaniem 

miesięcznika jest podnoszenie oraz 

doskonalenie umiejętności zawodowych 

dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz 

nauczycieli poprzez aktualizację wiedzy 

dydaktycznej.  

 

O zawartości merytorycznej w kolejnych jego 

numerach decyduje Rada Wydawnicza, którą 

tworzą wicedyrektorzy MCDN ds. Ośrodków 

Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, Tarnowie, 

Nowym Sączu i Oświęcimiu. Radzie 

Wydawniczej przewodniczy dyrektor MCDN. 

Bieżące sprawy związane z poszczególnymi 

numerami „Hejnału Oświatowego” rozstrzyga 

Rada Redakcyjna, którą tworzą przedstawiciele 

wyższych uczelni i Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej w Krakowie. Radzie 

Redakcyjnej przewodniczy pracownik uczelni 
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wyższej. Czasopismo redagowane jest przez 

nauczycieli – konsultantów MCDN we 

współpracy z pracownikami OKE w Krakowie 

i Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 

w Krakowie. Redakcja współpracuje ze 

środowiskami naukowymi, ośrodkami 

badawczymi i instytucjami oświatowymi. 

 

Tematyka poszczególnych numerów „Hejnału” 

jest przekrojowa. Publikowane są artykuły 

o charakterze teoretycznym, jak również teksty 

ukazujące przykłady dobrych praktyk. 

Miesięcznik składa się ze stałych działów oraz 

rubryk wprowadzanych czasowo, np. na okres 

danego roku szkolnego. Obecnie stałe działy to: 

„Zagadnienia oświatowo-edukacyjne”, 

„Z naszych doświadczeń – przykłady dobrej 

praktyki”, „Konteksty i inspiracje”, „Książki warte 

polecenia” oraz „Informacje i komunikaty”. 

Poszczególne części czasopisma mają 

elastyczną formułę i zawierają artykuły dotyczące 

problemów ogólnooświatowych oraz 

prezentujące konkretne przykłady działań 

pedagogicznych. Czasopismo ukazuje się 

w wersji papierowej (wersja pierwotna) oraz on-

line.  

 

Autorami tekstów zamieszczanych 

w miesięczniku są zarówno pracownicy 

wyższych uczelni, jak i nauczyciele – praktycy. 

Pozyskujemy autorów artykułów w środowiskach 

specjalistów reprezentujących różne dyscypliny 

naukowe i instytucje związane z edukacją. Na 

łamach czasopisma ukazują się artykuły 

nauczycieli – praktyków z całego kraju, którzy 

dzielą się swoimi doświadczeniami i przykładami 

dobrej praktyki. 

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska nauczycielskiego, do „Hejnału 

Oświatowego” dołączamy kilka razy w roku „Dodatki informacyjne” skierowane do 

dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Ich zadaniem jest dostarczenie odbiorcom 

rzeczowej informacji o tym, co dzieje się w oświacie. 
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Zadaniem „Hejnału Oświatowego” jest sprostać oczekiwaniom i potrzebom 

informacyjnym środowiska oświatowego regionu oraz inspirować do podejmowania 

inicjatyw na rzecz rozwoju małopolskiej oświaty. „Hejnał Oświatowy” jest 

czasopismem otwartym, poszukującym wciąż nowych treści i rozwiązań. 

 
 

Zapraszamy do publikowania i dzielenia się na łamach naszego czasopisma 
swoimi pomysłami i doświadczeniem! 

 
 
 
 
 
 

Kontakt: 

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

Daria Grodzka 

redaktor naczelna „Hejnału Oświatowego” 

tel. +48 12 61 71 111 

e-mail: d.grodzka@mcdn.edu.pl  

mailto:d.grodzka@mcdn.edu.pl

